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இன்பம்	நிைறந் 	ெபாங் ம்	இயற்ைகயின்	மகிழ்ச்சி	ெவள்ளம்	ேபால்	ெபான்னிறம்
ேபார்த்தேதார்	அழகிய	மாைலப்	ெபா ,	ேமேல	மஞ்சள்	வானம்;	கீேழ	நீலத்
திைரக்கடல்;	கைரேமல்	 மரியன்ைனயின்	ஓங்காரம்	 ழங் ம்	ேதவேகாட்டம்.

'ஏ!	கடேல?	சங்கமி ந் 	தமிழ்	வளர்த்த	கபாட ரத்ைத ம்,	ெதன்	ம ைரைய ம்
வி ங்கி	உன்	தமிழ்ப்	பசிையத்	தீர்த் க்	ெகாண்டாய்!	இனி	உன்ைன	இந்தத்	தமிழ்
மண்ணில்	அ கள 	 டக்	கவர	விடமாட்ேடன்'	என் 	கட க் 	எச்சரிக்ைக
ெசய்வ 	ேபால்	 மரி	கன்னியா	பகவதியார்	ேகாயிலின்	மணிேயாைச
ழங் கிற !	சங்ெகாலி	விம் கிற !	ஆயிரமாயிரம்	அைலக்	 ரல்களால்

ஓலமி ம்	அந்தப்	ெப ங்கடல்	 மரித்தாயின்	ெசந்தாமைரச்	சி 	பாதங்கைளப்
பயபக்திேயா 	எட் த்	ெதாட் 	மீள்வ 	ேபால்	நீண்ட	மதிற் வரில்	ேமாதி	மீண்
ெகாண் க்கிற .

அந்த	மாைலப்ெபா 	ஒவ்ெவா 	நா ம்	வந் 	ேபாகிற	சாதாரண	மாைலப்
ெபா களில்	ஒன்றா?	அல்லேவ	அல்ல!	பல	 	ஆண் க க் 	 ன்னால்
ெசந்தமிழ்	நாட் ன்	சரித்திரத்தில்	காலத்தால்	அழிக்க	 யா	நிைன க் ம்
நிகழ்ச்சிக் ம்	இடமாக	அைமந்த	மாைலப்	ெபா 	அ !

ெதன்பாண் ப்	 றத்தாய	நாடாகியா	நாஞ்சில்	நாட் ன்	அர ரிைம ம்,	அைமதி ம்,
ழப்பமான	 ழ்நிைலகளால்	அவதி ற் க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	அதற்கான	நல்ல,

அல்ல 	தீய	 ைவ	உ வாக்க	ேவண் ய	ெபா ப் 	அந்த	அழகிய	மாைல
ேநரத் க் 	ஏற்பட் ந்த .	ெதன்	தமிழ்நாட் ன்	காவற்	ெபா ப்ைப	ஏற்க
ேவண் ய	ெபா ப்ைப	தம்	வாழ்நாளில்	அந்தப் ரத்தினின் ம்	ெவளிேயறியறியாத
ஒ 	ெபண்ணின்	தைலயில்	 மத்தப்பட	ேவண் ய	நிைல.

அண்ைட	நாட் ல்,	ேசாழ	அரசன்	ஆதரவற்ற	ெதன்பாண் 	நாட்ைட	எப்ேபா
ைகப்பற்றலாெமன் 	பைட	வசதிகேளா 	 த் க்	ெகாண் க்கிறான்.

மகா	மன்ன ம்,	தி வனச்	சக்கரவர்த்தி ம்,	ெசன்ற	ேபாெரல்லாம்	ெவற்றிேய



அைடந்தவ மான	சைடயவர்ம	பராந்தக	பாண் யர்	பள்ளிப்பைட	எய்தி	இைறவன
ேசர்ந் விட்டார்.	பாண் ய	நா 	 யரத்தில்	ஆழ்ந்தி க் ம்	சமயம்.	பராந்தக
பாண் யரின்	 தல்வராகிய	இராசசிம்ம	பாண் யன்	இைளஞன்.	காலஞ்ெசன்ற	மகா
மன்னரின்	ேகாப்ெப ந்ேதவியான	வானவன்மாேதவியார்	கணவைன	இழந்த
அதிர்ச்சியிலி ந் 	இன் ம்	மீளவில்ைல.	யாராவ 	பைடெய த் 	வந்தா ம்
எதிர்த் ப்	ேபார்	ெசய்ய	இயலாத	இந்த	நிைலயில்	ேசாழ	அரச ம்	ெகா ம்பா ர்க்

நில	மன்ன ம்	பைடெய த் 	வடபாண் 	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றிவிட்டனர்.
இைளஞனான	இராசசிம்ம	பாண் யன்	ேசாழனா ம்,	ெகா ம்பா ர்க்	 நில
மன்னனா ம்	 ரத்தப்பட் 	அவர்க க் 	அஞ்சி	இலங்ைகத்	தீ க் 	ஓ
விட்டான்.

ேகாப்ெப ந்ேதவியாகிய	வானவன்மாேதவி	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	பறளியாற்றின்
கைரயிலி ந்த	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	ேபாய்த்	தங்கியி ந்தார்.
கணவைன	இழந்த	கவைல,	ேபாரில்	ேதாற் 	இலங்ைகத்	தீ க் 	ஓ ய	மகைனப்
பற்றிய	வ த்தம்,	வடபாண் 	நாட்ைட	அபகரித் க்	ெகாண்ட	எதிரிகள்
ெதன்பாண் 	நாடாகிய	நாஞ்சில்	நாட் க் ம்	பைடெய த் 	வந் 	வி வார்கேளா
என்ற	பயம்	ஆகியவற்றால்	தவித் க்	ெகாண் ந்த	வானவன்மாேதவிையத்
ணிவான	ஒ 	 க் 	வரச்	ெசய்த	ெப ைம	அந்த	மாைல	ேநரத் க் த்தான்

உண் .

றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	வந் 	தங்கியி ந்த	வானவன்மாேதவி
ெதன்பாண் க்	 லெதய்வமாகிய	 மரியன்ைனையத்	ெதா வதற்காக
வந்தி ந்தார்.	பறளியாற்றின்	கைரயிலி ந் 	 மரித் ைற	வைரயி ம்	அங்கங்ேக
வாைழ ம்,	ேதாரண ம்,	பாைள ம்	கட் 	மகாராணியாரின்	வ ைகயில்
தங்க க் ள்ள	ஆர்வத்ைத	அலங்கரித் க்	காட் யி ந்தனர்	நாஞ்சில்	நாட் ப்
ெப மக்கள்.	ேகாட்ைடயிலி ந் 	இ ற ம்	திறந்த	அைமப் ள்ள	பல்லக்கில்
பயணம்	ெசய்த	ேதவிக் 	 ட்டத்ைதக்	கண் 	 திய	ஊக்கம்	பிறந்த .	கணவன்
மைறந்த	ேசாக ம்,	மகன்	ஓ ப்ேபான	 ன்ப ம்	நிைனவின்	அ ப்பள்ளத்தில்
அ ங்கிவிட்டன.

' வன	 ைடய	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	வாழ்க!'	என் 	நாஞ்சில்	நாட்
ேவளாளப்	ெப மக்களின்	பல்லாயிரம்	பல்லாயிரம்	 ரல்கள்	வாழ்த்ெதாலி
ெசய்தேபா ,	ேசாகத்தில்	 ங்கிய	அரசியின்	உள்ளம்	ெப மித ற்ற .

'எதிரிகள்	ைகப்படாமல்	எஞ்சியி க் ம்	ெதன்பாண் 	நாட்ைட	என்	உயிரின்	இ தி
ச் 	உள்ளவைரயில்	அன்னியர்	வசமாக	விடமாட்ேடன்'	என்ற	சபதத்ைதத்

தனக் த்	தாேன	ெசய் 	ெகாண்டார்,	மகாராணி	வானவன்	மாேதவி.
கன்னியா மரிைய	வானவன்மாேதவி	அைடந்தேபா 	ஏற்ெகனேவ	ேவ 	சில
க்கியப்	பிர கர்கள்	அங் 	 ன்ேப	வந் 	காத்தி ந்தனர்.	அப்ப க்



காத்தி ந்தவர்கள்	எல்ேலா ம்	நாஞ்சில்	நாட் 	அரசியல்,	கைல,	அைமதி	ஆகிய
பலப்பல	 ைறகளில்	அக்கைற ள்ளவர்கள்	ஆவர்.

ேகாட்டாற்றில்	தங்கியி க் ம்	பாண் யர்களின்	ெதன்	திைசப்	ெப ம்	பைடக் த்
தளபதியான	வல்லாளேதவன்,	நிலந்த 	தி விற்பாண் யன்	காலத்திலி ந்
வழி ைற	வழி ைறயாக	அறி ப்பணி	 ரிந் வ ம்	ஆசிரிய	மரபில்	வந்த
அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	காந்த ர்ச்சாைல	மணியம்பலங்காக் ம்	பவழக்கனிவாயர்
தலிய	பிர கர்கள்	மகாராணியாைரப்	பணிவன் டன்	எதிர்ெகாண்

வரேவற்றனர்.

கன்னியா மரிக்	கடைலக்	காண	ேவண் மானால்	ெபௗர்ணமி	தினத்தின்	மாைல
ேநரத்தில்	காண	ேவண் ம்.	அன் 	தற்ெசயலாக	வாய்த்த	ஒ 	ெப ம்	வாய்ப்ைபப்
ேபாலப்	ெபௗர்ணமி ம்	வாய்த்தி ந்த .

"மகாராணி!	இப்ப 	வா ங்கள்?	உங்க க் 	ஓர்	அதிசயத்ைதக்	காட் கிேறன்"
என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.
வானவன்மாேதவிைய ம்	மற்றவர்கைள ம்	கடேலாரத் ப்	பாைற	ஒன் க்
அைழத் ச்	ெசன் 	கிழக்கி ம்,	ேமற்கி ம்	 ட் க்	காட் னார்	அவர்.

ன் 	 ற ம்	நீல	ெந ங்கடல்	தரங்கங்கள்	என் ம்	கரங்ெகாட் ப்	பண்பா ம்
அந்த	இடத்தில்	அவ்வற் தக்	காட்சிைய	மகாராணி	அதற் ன்	கண்டதில்ைல.
"ஆசிரியப்	ெப ந்தைகேய!	இ 	என்ன	விந்ைத!	இந்த	இடத்தில்	மட் ம்	இரண்
ரியன்களா?"	என் 	கிழக்கி ம்	ேமற்கி ம்	தனித்தனிேய	கடலின்	இ 	ேகா

விளிம் களி ம்	ெதரி ம்	இரண் 	ஒளி	வட்டங்கைளப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட
அதங்ேகாட்டாசிரியைர	வியப் டன்	ேகட்டார்	அரசி.

அந்தக்	ேகள்விையக்	ேகட் 	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	சிரித்தார்.

"மகாராணி!	இைவ	இ 	 ரியன்கள்	அல்ல.	ஒன் 	சந்திரன்;	மற்ெறான்
ரியன்.	ெபௗர்ணமி	நாட்களில்	மட் ம்	 மரித்தாய்	இந்த	அற் தக்	காட்சிைய
	அழேகா 	நமக் க்	காட் கிறாள்.	சந்திேராதயத்ைத ம்,

ரியாஸ்தமனத்ைத ம்	ஒேர	சமயத்தில்	இந்த	இடத்தில்	நின் 	காணலாம்.
சக்கரவர்த்தி	இங் 	வ ம்ேபாெதல்லாம்	ெபௗர்ணமி	நாளாகப்	பார்த் த்தான்
வ வார்.	எத்தைன	 ைற	பார்த்தா ம்	இ 	அவ க் 	அ க்கா ."

காலஞ்ெசன்ற	கணவைரப்	பற்றிய	ேபச்ைசக்	ேகட்க	ேநர்ந்த ம்
மகாராணியா க் க்	கண்	கலங்கி	விட்ட .	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	உதட்ைடக்
க த் க்	ெகாண்டார்.	ேபச் ப்	ேபாக்கில்	தாம்	ெசய்த	தவ 	அவ க் ப்	 ரிந்
விட்ட .



"அடாடா,	மகாராணியா க் 	வ த்தத்ைத	நிைன 	 ம்ப யான	விதத்தில்
அல்லவா	சக்கரவர்த்திையப்	பற்றி	ஞாபகப்ப த்தி	விட்ேடன்;	என்ைன
மன்னிக்கேவண் ம்"	என் 	அவர்	ெமல்லிய	 ரலில்	 றினார்.

வானவன்மாேதவி	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண்டார்.	ம ப ம்	அந்த
அதிசயக்	காட்சிையப்	பார்த்தார்.	அேத	சமயத்தில்	தளபதி	வல்லாளேதவன்
மற்ெறா 	அதிசயக்	காட்சிையக்	கண்	இைமக்காமல்	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட
நின்றான்.

எந்தப்	பாைறயில்	நின் 	மகாராணியா ம்,	மற்றவர்க ம்	கடலில்	ெதன்பட்ட
அதிசயத்ைத	ேநாக்கிக்	ெகாண் ந்தார்கேளா,	அதன்	வடேமற் 	 ைலயில்
மாட் க்	ெகாம் 	ேபாலக்	கீேழ	விரிந் 	ேமேல	 னிகள்	ஒன் 	 ம்	பாைறகள்
இரண் 	இ ந்தன.	அந்தப்	பாைறகளின்	 க்ேகாண	வ வான	இைடெவளியில்
இரண் 	சிவப் த்	தைலப்பாைககள்	ெதரிந்தன.	பாைறயின்	ேமல்	நின்ற
மற்றவர்க க் 	அ 	கண்	பார்ைவயிேல	பட் க்க	 யா .	பாைறயின்	உயர்ந்த
இடம்	எ ேவா,	அதில்	வல்லாளேதவன்	நின் 	ெகாண் ந்ததனால்	தற்ெசயலாக
அ 	அவன்	பார்ைவயில்	பட்ட .	தங்கேளா 	வந்தி ந்த	பரிவாரத்ைதச்	ேசர்ந்த
வீரர்களில்	யாராவ 	இ வர்	கடற்காட்சிைய	ேவ க்ைக	பார்ப்பதற்காக	இறங்கிப்
ேபாய்	அந்தப்	பாைற	இ க்கில்	நின் 	ெகாண் க்கிறார்கேளா	என்ற	இயல்பான
எண்ணம்	தளபதிக் 	உண்டாயிற் .	'பரிவாரத் 	வீரர்கள்	ேகாவில்	வாசலிேலேய
தங்கிவிட்டார்கேள!	தவிர	அவர்களில்	யா ம்	சிவப் த்	தைலப்பாைக
அணிந்தவர்கள்	இல்ைலேய?'	என் 	ஐயம்	ெமல்ல	அவன்	மனத்தில்	எ ந்த .
'தான்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	மகாராணியார்,	பவழக்கனிவாயர்	ஆகிய	நால்வைரத்
தவிர	ேவ 	வீரர்கள்	எவ ம்	கடற்கைரப்	பாைறக் 	வரேவ	இல்ைல'	என்
உ தியாகத்	ெதரிந் 	ெகாண்டபின்	தளபதியின்	சந்ேதகம்	வ ப்பட்ட .	பாைறைய
ஒட் த்	தி ர்	தி ெரன் 	ஆள்	உயரத் க் 	அைலகள்	எ ம்ேபா 	அந்தத்
தைலப்பாைககள்	அவன்	கண்	பார்ைவக் த்	ெதரியாமல்	மைறந் 	வி ம்.
அைலகள்	தணிந்த	ேபா 	ம ப ம்	ெதரி ம்.

தளபதி	வல்லாளேதவன்	நீண்ட	ேநரமாக	அந்தப்	பாைற	இ க்ைகேய	 ர்ந்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	மற்ற	 வ ம்	ேதவியின்	ஆலயத் க் த்
தி ம் வதற்காகப்	பாைறயிலி ந் 	இறங்கத்	ெதாடங்கிவிட்டனர்.

"என்ன	ஐயா,	தளபதியாேர!	ேகாவி க் 	வரவில்ைலயா?	வீரர்க க் 	அழ
உணர்ச்சி	 ைற 	என் 	ெசால் வார்கள்.	நீர்,	கடலின்	அழைக	ைவத்த	கண்
வாங்காமல்	காண்பைதப்	பார்த்தால்	வீரர்க க் த்தான்	அழ 	உணர்ச்சி
அதிகெமன் 	 ணிந் 	 றிவிடலாம்	ேபாலி க்கிறேத?"	என்றார்
அதங்ேகாட்டாசிரியர்.



"அழைக	எங்ேக	அவர்	பார்க்கப்	ேபாகிறார்?	இந்தக்	கடலில்	எத்தைன	ேபார்க்
கப்பல்கைள	எப்ப 	எப்ப ெயல்லாம்	ெச த்தலாம்	என்பைதப்	பற்றிச்	சிந்தித் க்
ெகாண் ப்பார்,"	என்றார்	பவழக்கனிவாயர்.

"உங்கள்	இரண் 	ேப ைடய	அ மானங்க ேம	தவ .	நான்	ேவெறா 	காரியமாக
நிற்கிேறன்.	சிறி 	தாமதமாகலாம்.	நீங்கள்	மகாராணியாைர	ஆலயத் க்
அைழத் ச்	ெசல் ங்கள்"	என் 	தளபதி	அவர்க க் 	ம ெமாழி	 றி
அ ப்பினான்.

அவர்கள்	 வ ம்	பாைறயிலி ந் 	இறங்கிச்	ெசல்லத்	ெதாடங்கிய	அேத
சமயத்தில்	கீேழ	கடற்கைரப்	பாைறயின்	பிளவில்	ெதரிந்த	அந்தச்	சிவப் த்
தைலப்பாைககள்	ெமல்ல	நகர்ந் 	அைசவைத	வல்லாளேதவன்	கண்டான்.
எண்ணற்ற	தீரச்	ெசயல்கைளச்	ெசய் 	பழக்கப்பட்டவ ம்,	ெதன்கடற்	ேகா யில்
பல	கடற்ேபார்களில்	வாைக	 யவ மான	ெதன்	திைசத்	தளபதியின்	மனத்தில்
இனம்	 ரியாத	திகில்	பரவிய .	சந்ேதகங்க ம்,	 ழப்பங்க ம்	அ க்க க்காகத்
ேதான்றின.

மாைல	ஒளி	 ைறந் 	ெபா 	மங்கிக்	ெகாண்ேட	வந்த .	ஆனா ம்
மதியின்	நிலா	ஒளியில்	அந்த	இடத்ைத	அவன்	நன்றாகப்	பார்க்க	 ந்த .

பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	ஒ 	ெபரிய	அைல	பாய்ந் 	வந் 	அந்தப்
பாைறப்	பிளவவ	மைறத்த .	வல்லாளேதவன்	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	ேகாவில்
வாயிலில்	கண்ைணக்	கவ ம்	தீபாலங்காரங்க க்கிைடேய	அர்ச்சகர்களின்
வாழ்த்ெதாலி ம்,	மங்கள	வாத்தியங்களின்	இன்னிைச ம்,	அ கள்மார்	பா ம்
பண்ணிைறந்த	பாட்ெடாலி மாக	மகாராணியா க் 	வரேவற் 	நடந்
ெகாண் ந்த .

ஒேர	ஒ 	கணம்!	அவன்	மனத்தில்	ஒ 	சிறிய	ேபாராட்டம்!	ேகாவில்	வாயி க் ப்
ேபாய்க்	ேகாலாகலமான	வரேவற்பில்	கலந் 	ெகாள்வதா?	கீேழ	இறங்கி	அந்தக்
கடேலாரத் ப்	பாைறப்	பிளவில்	மைறந் 	ெகாண் க் ம்	'தைலப்பாைக'கைளப்
பின்	ெதாடர்வதா?	இன் ம்	ஓரி 	விநா கள்	தாமதித்தா ம்	ேம ம்	பள்ள மாக
ண் ம்	 ச் மாக	ெந ந் ரம்	பரவியி க் ம்	அந்தப்	பாைற	பிரேதசத்தில்
றிப்பிட்ட	உ வங்கள்	எந்த	வழியாகச்	ெசன் 	எப்ப 	மைற ெமன் 	 ற
யா .	ஆர	அமரச்	சிந்தித் 	நிதானமாக	ஒ 	 க் 	வர	அவ க்

அவகாசமில்ைல.

அைரப்	பைன	உயர ள்ள	அந்தப்	பாைற	விளிம் க் 	வந் 	ேவகமாகக்	கீேழ	மணற்
பரப்பில்	தாவிக்	 தித்தான்.	 ழங்காலள 	கடல்	நீரில்	நடந் 	ெசன்றால்	தான்
அந்தப்	பாைறப்	பிளைவ	ெந ங்க	 ம்.	தளபதியின்	கால்களில்	அதற்



ன்பில்லாத	 ப் ம்	விைர ம்	ஏற்பட்டன.	நீைரக்	கடந் 	ெசல் ம்	ேபா
க்கிட்ட	இரண்ெடா 	அைலகள்	அவைன	நன்றாக	நைனத் விட்டன.

ேவகமாக	வந் 	 கத்தில்	அைறந்த	கடல்	நீர்	 க்கின்	வழிேய	வாயில்	 ந்
உப் க்	கரித்த .	கண்கள்	காந்தின.	எதிேர	பார்க்காமல்	நடந்ததால்	பாைறகளில்
இ த் 	 ழங்காலில்	இரத்தம்	கசிந்த .

இ ப்பிலி ந்த	உைடவாைள	இ க்கிப்	பி த் க்	ெகாண் 	தட் த்	த மாறி	ஏறி,
ன் 	சிவப் த்	தைலப்பாைககள்	ெதரிந்த	பாைறயின்	இைடெவளியில்	 தித்தான்.
ற் ம்	 ற் ம்	பார்த்தான்;	யாைர ம்	காணவில்ைல.

'இெதன்ன	மாயமா?	மந்திரமா?	இவ்வள 	ேவகமாக	அந்த	உ வங்கள்	எப்ப
ெவளிேயறியி க்க	 ம்?	ஒ ேவைள	அைவ	ெபாய்த்	ேதாற்றமாக	நம் ைடய
கண்க க் 	மட் ம்	ெதரிந்த	பிரைமயா'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	மற்ெறா
வழியாகக்	கீேழ	ெசல் ம்	பாைதயில்	ேவகமாக	நடந்தான்.	இரண் 	 ன்
அ கேள	நடந்தி ப்பான்;	வழியின்	தி ப்பத்திலி ந் 	இ ற ம்	இரண் 	வாள்
னிகள்	பாய்ந் 	நீண்டன!

---------	
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ஆலயத் 	வாசலில்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியா க் 	வரேவற் 	நடந்
ெகாண் ந்த	ேபா 	ேவ 	இரண் 	 திய	ெபண்கள்	அங்ேக	பல்லக் 	 லமாக
வந் 	ேசர்ந்தனர்.	இந்தக்	கைதயின்	எதிர்கால	நிகழ்ச்சிகளில்	எத்தைனேயா	பல
மா தல்கைள	உண்டாக்கப்	ேபா ம்	அழ ம்	இளைம ம்	நிைறந்த	அந்தப்
ெபண்மணிகைள	இங்ேகேய	ேநயர்க க் 	அறி கப்ப த்தி	விட	ேவண் ய
அவசியம்	தான்.	தைரப்	பிரேதசத்தின்	 விடமாகிய	அந்தக்	கன்னியா மரிக்
ேகாவில்	 ன்றிலில்	வடக்கிலி ந் ம்,	கிழக்கிலி ந் ம்,	ேமற்கிலி ந் ம்	 ன்
ெபரிய	சாைலகள்	திரி லத்தின்	 னிையப்	ேபால	வந் 	ஒன் 	 ன.

ேநர்	வடக்ேக	ெசல் ம்	சாைல	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைட	வழிேய	ம ைரக் ம்,
அதற்கப்பால்	உைற ர்,	காஞ்சி	 தலிய	வடபால்	நாட் த்	தைல	நகரங்க க் ம்
ேபாவதற் ரிய	மிக	 க்கியமான	இராஜபாட்ைடயா ம்.

கிழக்ேக	ெசல் ம்	சாைல	அழகிய	பாண் ய ரம்,	 தப்பாண் ,	ஆரல்வாய்	ெமாழி,
ேகாட்டா 	 தலிய	நாஞ்சில்	நாட் க்	கீழ்ப்ப தி	ஊர்க க் ப்	ேபாவ .

ேமற்ேக	ெசல் ம்	சாைல,	சரித்திர	ஏ களில்	இடந்ேதா ம்	ெபான்	எ த் களால்
எ தப்பட	ேவண் ய	ெப ைமைய	உைடய .	அ ேவ	காந்த ர்ச்சாைல.	கடற்கைர
ஓரமாகேவ	ேமற்ேக	ெசன் 	ெதன்	ேமற் க்	ேகா யி ள்ள	விழிஞம்	என் ம்
ைற கத்ேதா 	 வைடகிற 	அ .	ெதன்பாண் 	நாட் ன்

பைடெய ப் க க் ம்,	ெவற்றி	ேதால்விக க் ம்	இந்த	 ப்ெப ம்
இராஜபாட்ைடகள்	எவ்வள க் 	எவ்வள 	காரணமாக	இ ந்தி க்கின்றன
என்பைதக்	கைதப்	ேபாக்கில்	ேநயர்கள்	ெதரிந் 	ெகாள்வார்கள்.

மகாராணியாைரக்	ேகாவில்	வாயிலில்	நி த்தி	விட் 	ந ேவ	இந்தச்	சாைலகைளப்
பற்றிக்	 ற	ேநர்ந்ததற் க்	காரணம்,	கைதயில்	 திதாகப்	பிரேவசிக் ம்	ெபண்கள்
இ வ ம்	 ைறேய	கீழ்ப் றத் ச்	சாைலயிலி ந் ம்,	ேமல் றத் ச்
சாைலயிலி ந் ம்	பல்லக் களில்	வந் 	இறங் வ தான்.

ேகாவி க் ள்ேள	ெசல்வதற் 	இ ந்த	வானவன்மாேதவி,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,
தலியவர்கள்	இ றத் ச்	சாைலகளிலி ந் ம்	பல்லக் கள்	வ வைதப்

பார்த் விட் ச்	சற் த்	தயங்கி	நின்றனர்.

சிறி 	ெதாைலவில்	அந்தப்	பல்லக் கள்	வந் 	ெகாண் க் ம்	ேபாேத
அைவகளில்	வ கிறவர்கள்	யாராயி க்கலாம்	என்பைதப்	பற்றி



அதங்ேகாட்டாசிரியர்	ெசால்லிவிட்டார்.	"மகாராணி!	என் ைடய	ெபண்	அநங்க
விலாசினி	தங்கைளத்	தரிசிப்பதற்காகக்	காைலயிேலேய	என்ேனா 	 றப்பட்
வ கிேறெனன்றாள்.	நான்	காந்த ர்	மணியம்பலத்திலி ந்
பவழக்கனிவாயைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	வர	ேவண் யி ந்ததனால்	அவைள
உடன்	அைழத் க்	ெகாண் 	வர	 யாமற்	ேபாய்விட்ட .	ேமற்கிலி ந் 	வ கிற
பல்லக் 	அவ ைடயதாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	கிழக்ேகயி ந் 	வ கிற
பல்லக் 	வல்லாளேதவனின்	தங்ைக	பகவதியி ைடய .	நீங்கள்	வ வதற் 	 ன்
நா ம்	வல்லாள ம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேபா ,	தன்	தங்ைக	உங்கைளக்	காண
வரப்ேபாவதாகச்	ெசான்னான்"	என் 	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	மகாராணி
வானவன்மாேதவியிடம்	 றிய	அ மானம்	பிைழயில்லாமல்	இ ந்த .

"மிக ம்	நல்ல !	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	தமிழறி 	பரப் ம்	உங்கள்	மகைள ம்,	வீரப்
ெபா ப்ைப	ேமற்ெகாண் க் ம்	தளபதியின்	சேகாதரிைய ம்	கா ம்	ேப
எனக் க்	கிைடத்தேத!	அ 	என் ைடய	பாக்கியம்"	என் 	உபசாரமாகச்
ெசான்னார்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி!

ேகாவி க்ெகதிேர	 ப்பி 	 ரத்தில்	இரண் 	சாைலக ம்	ஒன் 	 மிடத்தில்
பல்லக் கள்	இறங்கி	ைவக்கப்பட்டன.	இரண் 	ெபண்க ம்	கீேழ	இறங்கி
மகாராணிக் 	மரியாைத	ெசய் ம்	பாவைனயில்	அடக்க	ஒ க்கமாக	நடந்
வந்தனர்.	அவர்களில்	வல 	 றமாக	நடந் 	வ கிறாேள,	ெசந்தாைழ	மடல்	ேபான்ற
நிற ம்,	சிரிப்ைபச்	சிைற	பி த் 	ைவத்தி க் ம்	ெசவ்வா மாக;	அவள்	தான்
அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	மகள்	அநங்க	விலாசினி.	ெகா 	 வள்வ 	ேபால	ஒற்ைற
நா யான	உடல்;	ஒ ைற	பார்த்தால்	எவ்வள 	மறதி ள்ளவர்க க் ம்	நன்றாக
மனத்தில்	பதிந் 	விடக் ய	எழில்	ெபாழி ம்	வட்ட	மதி கம்,	அஞ்சனம்	தீட் ய
க 	ெந ங்கண்கள்,	இப்ப த்தான்	நடக்க	ேவண் ெமன் 	மாதிரிக் 	நடந்
காட் வ 	ேபால்,	மானின்	 ைழ ம்	அன்னத்தின்	ெமன்ைம ம்	கலந்த	ஒ வைக
நைடயில்	அவள்	ெமல்ல	நடந் 	வந்தாள்.	கால 	ெபயர்த் 	ைவக் ம்
ேபாெதல்லாம்,	'இந்தப்	பட் ப்	பாதத்தின்	ேமல்	ெதாட் த்	த ம்	உரிைம	எனக்
இ க்கிற '	என் 	தன்	ெப ைமைய	வாய்க் 	வாய்	ெசால்லிக்	ெகாள்வ 	ேபாலச்
சிலம் 	ஒலித்த .	 ந்தைலக்	ெகாண்ைடயாக	உயர்த்தி	 ந் 	அதில்	ெபயர்
ெபற்ற	நாஞ்சில்	நாட் 	 ல்ைலப்	 க்களின்	சரத்ைதப்	பிைறச்	சந்திர	வ வில்

க்ெகாண் ந்தாள்.	ெசம்ெபான்னில்	வார்த்ெத த்த	உயிர்ச்சிைல	ஒன்
நடந் 	வ வ 	ேபால்	அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	மகள்	வந் 	ெகாண் ந்தாள்
என்றால்	ேபா ம்;	அதற் 	ேமல்	விவரிக்கத்	ேதைவயில்ைல.

இனி	அவ க் 	இட றம்	மாநிற ம்	சற்ேற	உயர்ந் 	வாளித்த	ேதாற்ற மாக
நடந் வ ம்	ெதன்பாண் த்	தளபதியின்	தங்ைக	பகவதிையக்	காணலாம்.
அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	மகைளப்	 னிதமான	பாரிஜாதப்	 வின்	அழ க்
ஒப்பிட்டால்,	தளபதியின்	தங்ைகைய,	ேமாந் 	பார்க் மளவில்	மனத்ைத	மயக்கிப்



ேபாைத ட் ம்	 ைட	மல்லிைகப்	 க் த்தான்	ஒப்பிட	ேவண் ம்.

பாைல	ப கினால்	க த் 	வழிேய	பால்	ெதாண்ைடக் ள்	இறங் வ 	ெதரி ம்
என் 	ெசால் ம்ப யான	அவ்வள 	சிவப் ைடயவள்	விலாசினி;	பகவதிேயா
மாநிறத்தாள்;	ஆனால்	விலாசினியின்	அழகி ம்	இல்லாத	ஒ 	வைக	மி க் ம்,
கம்பீர ம்	பகவதியின்	கட்டைமந்த	ேதாற்றத்தில்	ெபா ந்தியி ந்தன.	நிமிர்ந்த
நைட!	ேநரான	பார்ைவ;	கணீெரன்ற	ேபச் ;	கலீெரன்ற	சிரிப் ;	இளைமப்
ப வத்தின்	 ப் 	ஒவ்ேவார்	அ வி ம்	நிைறந் 	ெபாங்கிப்	 ரித் 	நிற் ம்
அ தக்	கலசத்ைதப்	ேபான்ற	உடல்;	ேகா 	கீறினாற்	ேபான்ற	 வங்களின்	கீேழ
ேசல்	மீன்கெளன	ஆண்ைமயின்	ெநஞ்சாழத்ைதக்	கிழித் ப்	பார்க் ம்	 ரிய
விழிகள்;	நீண்ட	நாசி;	அலட்சிய	பாவமான	ஒ வித	ெநளி 	திக ம்	வாயிதழ்கள்.
ெபண்	யாைன	நடந் 	வ வ 	ேபான்ற	நைட.

"சந்ேதகேம	இல்ைல.	இவள்	ஒ 	வீர	 ஷனின்	தங்ைகதான்"	என்
பார்த்த டேன	ெசால்லி	விடலாம்.

பகவதி ம்	விலாசினி ம்,	ேமக ம்	மின்ன ம்	அ க ேக	நடந் 	ெசன்ற 	ேபால்
ெசன் ,	ேகாவில்	வாசலில்	மகாராணிைய	வணங்கினார்கள்.

" ழந்ைதகேள!	வா ங்கள்!	உங்கள்	பல்லக் கள்	வ வைதப்	பார்த் விட் த்தான்
உள்ேள	ேபாகாமல்	நிற்கிேறாம்.	உங்கைளப்	பார்த்ததில்	மிக ம்	மகிழ்ச்சி.
இப்ேபா தான்	நீங்கள்	இ வ ம்	வ கிற	ெசய்திைய	அதங்ேகாட்டாசிரியர்
ெசான்னார்.	வா ங்கள்;	ேகாவி க் ள்	ெசன் 	தரிசனத்ைத	 த் க்
ெகாண் 	வ ேவாம்"	என் 	ெசால்லி,	அந்த	இ 	ெபண்கைள ம்	தன்	இ ற ம்
அைணத்தாற்	ேபாலக்	ைககளால்	த விக்	ெகாண் 	ேகாவி க் ள்	 ைழந்தார்
மகாராணி.

"ஆசிரியேர!	வல்லாளேதவைன	ஏன்	இன் ம்	காணவில்ைல?	அந்தப்	பாைறயில்
நின் 	ெகாண் 	இன் ம்	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறாேனா?"	என்
ஆலயத் க் ள்	 ைழ ம்	ேபா 	பவழக்கனிவாயர்	அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	கா
அ ேக	ெமல்லக்	ேகட்டார்.

"வராமல்	எங்ேக	ேபாகப்	ேபாகிறான்?	அவ ைடய	தங்ைக	ேவ 	வந்தி க்கிறாள்.
ஏதாவ 	 க்கியமான	காரியம்	இ க் ம்!	விைரவில்	வந் வி வான்.	நீங்கள்
வா ங்கள்;	நாம்	உள்ேள	ேபாகலாம்"	என் 	ஆசிரியர்	அவ க் ச்	சமாதானம்
றினார்.

கடற்கைரேயாரக்	ேகாவிலாைகயினால்	மிக ம்	தணிவாகக்	கட்டப்பட் ந்த .
மதிற்	 வர்களில்	பலகணிகள்	அைமயப்	ெபறவில்ைல.	உள்ேள	ெவளிச்சம்



வ வதற்காக	ேமற் றத் 	விதான	 வரில்	வட்ட	வட்டமாக	இைடெவளிகள்
விடப்பட் ந்தன.

காற் 	 ைழவதற் 	வசதிகேள	இல்லாமலி ந் ம்	கடைல	ஒட் 	இ ந்ததால்
ளிர்ச்சியாக	இ ந்த .	மகாராணியாரின்	விஜயத்ைத	 ன்னிட் க்

ேகாவி க் ள்	விேசஷ	தீபாலங்காரங்கள்	ெசய்தி ந்த	ேபாதி ம்	 ைல
க் களில்	ேதங்கி	நின்ற	பயங்கர	இ ைளச்	சின்னஞ்	சி 	தீபங்களால்

ஒன் ம்	ெசய்ய	 யவில்ைல.

கல்பேகா 	காலமாக	 ன் 	மகா	ச த்திரங்க ம்	ஒன் 	ேச ம்	அந்த	இடத்தில்
கன்னித்	தவம்	இயற்றிக்	ெகாண் க் ம்	 மரித்	தாயின்	தரிசனம்
வானவன்மாேதவியின்	மனத்தில்	நிர்மலமானெதா 	சாந்திைய	உண்டாக்கிய .
கர்ப்பக்கி கத்தில்	 மரித்	ேதவியின்	ெநற்றியிலி ந் 	மின்னல்	கீற் ப்	ேபால்
ைவர	ைவ ரியங்களில்	இைழத்த	திலகம்	ஒளி	வீசி	மின்னிய .

'அரசி!	நான்	தமிழ்	நிலத்தின்	எல்ைலையக்	காக் ம்	தமிழ்த்ேதவி.	நீ
தமிழகத்ைதேய	ஒ 	 ைடக்கீழ்	ஆண்ட	மன்னாதி	மன்னனான	ஒ வைன
மணந்த	பாண் மாேதவி.	அஞ்சாேத!	என்	அ ள்	உனக் 	உண் '	என்
தி தலின்	 வங்க க்கிைடேய	அ ெளாளி	வீ ம்	திலகச்	 டர்	ெசால்லாமல்
ெசால் கிறேதா?
"ேதவீ!	இந்தச்	சந்நிதிக் 	ேநேர	கடல்	ெதரி ம்ப யாக	மதிற்	 வரில்	ஒ 	 வாரம்
இ ந்ததாம்.	அன்ைனயின்	திலகச்	 டெராளி	கண் 	கவரப்பட்ட	எத்தைனேயா
மரக்கலங்க ம்,	கப்பல்க ம்	ேபாக	ேவண் ய	 ைற	இ தாேனா	என	மயங்கி
வந் 	பாைறகளில்	ேமாதிச்	சிைதந்த ண்டாம்.	இப்ேபா 	அந்தத்	 வாரத்ைத	
விட்டார்கள்"	என் 	 றினார்	பவழக்கனிவாயர்.

பக்திப்பரவசம்	நிைறந்த	 கபாவத்ேதா 	சந்நிதிையேய	உற் ப்	பார்த் க்
ெகாண் ந்த	மகாராணி	பவழக்கனிவாயர்	 றியைதக்	ேகட் த்
தைலயைசத்தார்.	தன்	இ ற ம்	நின் 	ெகாண் ந்த	இளம்	ெபண்கைளப்
பார்த் 	ஒ ைற	 ன் வல்	 த்தார்.	பகவதி ம்	விலாசினி ம்	பதி க்
மரியாைதயாகப்	 ன்னைக	ெசய்தார்கள்.

அர்ச்சகர்	எல்ேலா க் ம்	 ங் மம்,	சந்தனம்	ஆகிய	பிரசாதங்கைளக்	ெகாண்
வந் 	அளித்தார்.	 ங் மம்	 தலியவற்ைற	அர்ச்சகர்	ெகாண் 	வந்த	ேபா
மகாராணி	ைக ப்பி	வணங்கிவிட் த்	தி நீற்ைற	மட் ம்	எ த்
அணிந் ெகாண்டார்.

"இந்தக்	 ழந்ைதக க் 	நிைறயக்	 ங் ம ம்	சந்தன ம்	ெகா ங்கள்.
இவர்கள்	தான்	 ம்	 ங் ம மாகச்	சந்தன ம்	மஞ்ச ம்	 சிப்	ெப வாழ்



வாழ	ேவண் யவர்கள்.	எங்கைளெயல்லாம்	விடக்	கன்னியாக் மரியம்மன்	ேமல்
இவர்க க் த்தான்	உரிைம	அதிகம்.	அவைளப்	ேபாலேவ	இவர்க ம்
கன்னிைககள்.	ஆனால்	என்ைறக் ேம	அப்ப 	இ ந் 	விடமாட்டார்கள்!"	என்
மகாராணி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றிய	ேபா 	எல்ேலா ம்	சிரித்தார்கள்.	தாழ்வான

கிய	அந்த	 ன்	மண்டபத்தில்	ஏககாலத்தில்	அத்தைன	சிரிப்ெபாலிக ம்
எதிெராலித்தன.	ேகலிக் 	ஆளான	பகவதி ம்	விலாசினி ம்	கன்னஞ்	சிவக்க

வலித்தவா 	தைல	 னிந்தார்கள்.	 னிந்த	தைல	நிமிராமேல	 ங் ம ம்,
சந்தன ம்	எ த் க்	ெகாண்டார்கள்.

" ழந்ைதகேள!	வா ங்கள்.	கர்ப்பக்கி கத்ைதச்	 ற்றியி க் ம்	இந்தப்
பிரகாரத்ைத	வலம்	வரலாம்"	என் 	அவர்கள்	இ வைர ம்	இரண் 	ைககளி ம்
பற்றிக்	ெகாண் 	பிரகாரத் க் ள்	 ைழந்தார்	மகாராணி.

இ ண் 	 கலாயி ந்த	அந்தச்	சிறிய	பிரகாரத்தில்	ஒளி	மங்கிய	அகல்
விளக் கள்	எரிந் 	ெகாண் ந்தன.	மகாராணியா ம்	ெபண்கள்	இ வ ம்
தவிர	மற்றவர்கள்	எல்ேலா ம்	மண்டபத்திேல	நின் 	விட்டார்கள்.	 கலான
வழியில்	எல்ேலா ம்	ஒேர	சமயத்தில்	 ைழந்தால்	இைட றாக	இ க் ெமன்
எண்ணி	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	பவழக்கனிவாயர்	 தலியவர்கள்	 ட	ெவளிேய
நின் 	ெகாண்டனர்.

விலாசினியிட ம்,	பகவதியிட ம்	ஏேதேதா	சிரித் ப்	ேபசிக்	ெகாண்ேட
பிரகாரத்தில்	நடந்தார்	மகாராணி.	பிரகாரத்தின்	ேமற் றச்	 வரில்	 ன்
பாகத் க் 	ஒ 	 வாரமாக	வட்டத்	 வாரங்கள்	இ ந்தன.

அந்த	வட்ட	இைடெவளிகளின்	 லம்	நீலவானத்தின்	சின்னஞ்	சி 	நட்சத்திரப்
க்கள்	ெபௗர்ணமி	நிலா	ஒளியில்	அழகாகத்	ேதான்றின.

மகாராணியின்	ைகையப்	பி த் க்	ெகாண்ேட	நடந்த	பகவதி	ேமேல	பராக் ப்
பார்த்தவாேற	ெசன்றாள்.	விலாசினி	தைரையப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	 னிந்
ெசன்றாள்.	அவர்கள்	இ வ க் ம்	ந ேவ	தியானத்தினால்	 விந்த
கண்ணிைமக டேன	பரவசத்ேதா 	ெமல்ல	நடந் 	ெகாண் ந்தார்	மகாராணி
வானவன்மாேதவி.

பிரகாரத்தின்	கிழக் 	 ைல ம்	வடக் 	 ைல ம்	சந்திக்கிற	தி ப்பத்ைத
ெந ங்கிய	ேபா 	ேமேல	பார்த் க்	ெகாண்ேட	வந்த	பகவதி	'வீல்'	என்
பயங்கரமாக	அலறினாள்!	 ன்னால்	நடந் 	ெகாண் ந்த	மகாராணியாைர ம்
விலாசினிைய ம்	 பீெரன் 	பாய்ந் 	நாைலந்த 	பின் க் 	இ த் க்	கீேழ
தள்ளினாள்	அவள்.	தள்ளிய	ேவகத்தில்	அவர்கைளப்	ேபாலேவ	தா ம்	நிைல
ைலந் 	கல்	தளத்தில்	வி ந்தாள்.	"என்ன?	ஏன்	இப்ப ச்	ெசய்தாய்?"	என்



மகாராணி ம்,	விலாசினி ம்	இைரந்த	 ரலில்	கத்தினார்கள்.	ஆனால்
அவர்க க் ப்	பகவதி	பதில்	ெசால்வதற் 	 ன்ேப	அதன்	காரணம்	கண்	காணத்
ெதரிந் 	விட்ட .

பிரகாரத்	தி ப்பத்தின்	ேமற் றத் த்	 வாரத்தில்	 ர்ைமயான	ெபரிய	ேவல்	 னி
ஒன் ம்	அைதப்	பி த் க்	ெகாண் க் ம்	வலிைம	வாய்ந்த	 ரட் க்	ைக ம்
ெதரிந்தன.	ம கணம்	ப ர்	என்ற	ஓைசேயா 	அந்த	ேவல்	கல்தளத்தில்	வி ந்
ைன	ம ங்கிய .

அவர்கள்	ெதாடர்ந் 	ெசன்றி ந்தால்	 வரில்	ந நாயகமாக	நடந்த
மகாராணியாரின்	ேமல்	பாய்ந்தி க்க	ேவண் ய	ேவல்	அ .	ேவல்	கல்தளத்தில்
வி ந்த	ஓைச	அடங் வதற் ள்	ேமேல	விதானத்தில்	யாேரா	ஆள்	ஓ ம்	ஓைச
தி தி ெவன் 	ேகட்ட .

அதற் ள்	பகவதியின்	அலறைல ம்	கல்லில்	ேவல்	வி ந்ததனால்	உண்டான
ஓைசைய ம்	ேகட் 	 ன்	மண்டபத்தில்	நின் 	ெகாண் ந்த
அதங்ேகாட்டாசிரியர்	 தலியவர்க ம்	மற்ற	வீரர்க ம்	பதறிய த் க்	ெகாண்
பிரகாரத் க் ள்	ேவகமாக	ஓ வந்தனர்!

"என்ன?	என்ன?	இங்ேக	என்ன	நடந்த ?	ஏ 	இந்த	ேவல்?"	என்ற	ேகள்விக்
ரல்கள்	கிளம்பின.

"ேமேல	இ ந் 	யாேரா	 வாரத்தின்	வழியாக	ேவல்	எறிந் 	விட் 	ஓ கிறான்.
மதில்	வழியாக	ேமேல	ஏறிப்	பி ங்கள்	ஓ ங்கள்!"	என் 	வீரர்கைள	ேநாக்கிக்
ச்சலிட்டாள்	பகவதி.
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இேதா	இன் ம்	ஓரி 	விநா யில்	இறப்ப 	உ தி	என் 	எண்ணி,	எல்லாம்	ஓய்ந்
தளர்ந் 	சா க் த்	தயாரா ம்ப யான	 ழ்ச்சிகெளல்லாம்	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	வாழ்வில்	கணக்கின்றி	ஏற்பட் க்கின்றன.	தன்	எதிரிகள்,
தன்ைனக்	ெகால்வதற்காகத்	 த் க்	ெகாண் ப்பவர்கள்	-
இவர்க க்கிைடயில்	 ட	ேவ க்ைகக்காக	வ வில்	ேபாய்	மாட் க்	ெகாண்

வில்	சிரித்தப ேய	தப்பி	வ வ 	அவன்	வழக்கம்.	எதற் ம்,	எப்ேபா ம்
அஞ்சியறியாத	ெநஞ் ரம்	ெகாண்ட	வல்லாளேதவன்	அன் 	அந்த	இரவில்
கடேலாரத் ப்	பாைறகளின்	ந வில்	இரண் 	பக்கமி ந் ம்	பாய்ந் 	தன்
ேதாள்பட்ைடயில்	உர ம்	வாள்	 னிகைளப்	பார்த்த ம்	ஒ 	கணம்	அப்ப ேய
திைகத் 	நின் விட்டான்.

அவன்	பாதங்கள்	 ன் ம்	நகரவில்ைல;	பின் ம்	நகரவில்ைல.	உயி ள்ள	ஆளாக
இயங்கி	நடந் 	வந்தவன்	தி ெரன் 	சிைலயாக	மாறிவிட்ட 	ேபால்	ஆடா
அைசயா 	நின்றான்.	ெகாஞ்சம்	நகர்ந்தாேலா,	அைசந்தாேலா	வாள்கள்	ேதாளில்
அ ந்திவி ம்.	அவன்	இைடயி ம்தான்	வாள்	இ ந்த .	இ ப்பில்	உைறக் ள்
ெதாங் ம்	அந்த	வாைள	உ வி	எ க்கக்	 ட	அவன்	ைககள்	அைசய	 யா .
அப்ப ப்பட்ட	நிைல!

கத்ைதத்	தி ப்பாமல்	நின்ற	வண்ணேம	விழிகளின்	இ பக்கத் ப்	பார்ைவ ம்
பக்கவாட் ல்	சாய்ந் 	நிற்பவர்கைளப்	பார்க்க	 யன்றான்	தளபதி.	அவன்	விழிகள்
இரண் ம்	காைதத்	ெதாட் 	விட்டன	ேபால்	நீண்டன.	பார்க்காத 	ேபால்	பார்த்த
அப்	பார்ைவயிேல	ஒ 	மிரட்சி	இ ந்த .

"ெதன்பாண் 	நாட் 	வீரத்	தளபதியா க் 	வாள்	 ைனயில்	வணக்கம்
ெச த் கிேறாம்."

அவர்கள்	 ரல்	தான்.	ஏளன ம்	மமைத ம்	ெதானித்தன	அதில்.	தளபதி	பதில்
ெசால்லாமல்	சிரித்தான்.	கைடக்	கண்	பார்ைவயாேலேய	இ றம்	வாைள	நீட் க்
ெகாண் 	நின்றவர்கைளப்	பார்த் க்	ெகாண் 	விட்டான்.	 ன் 	ெதரிந்த	சிவப் த்
தைலப்பாைகப்	ேபர்வழிகள்	தான்	அவர்கள்.	சாமர்த்திய ம்	சமேயாசித
சா ரிய ம்	ெகாண் 	எத்தைனேயா	 ழ்ச்சிகைளக்	கடந்தி க் ம்	அவன்
மனத்தில்	சிந்தைனயைலகள்	ஒன்ேறா 	ஒன்றாக	ேமாதிப்	 ரண்டன.

தளபதியின்	 கத்தில்	மின்னி	மைற ம்	சிந்தைன	ேரைககைள ம்,	அவன்
சலனமற் 	நிற்பைத ம்	பார்த் ,	அவர்கள்	மனத் க் ள்	என்ன	நிைனத் க்



ெகாண்டார்கேளா?	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.

"தளபதி	அவர்கேள!	தங்கள்	இைடயிலி க் ம்	வாைள	இப்ப க்	கழற்றி
ைவத் விட்டால்	நன்றாயி க் ம்.	வீணாக	நாங்கள்	சிரமம்	எ த் க்	ெகாள்ள
ேவண் யி க்கா "	என்றனர்.

வல்லாளேதவன்,	"ஆகா!	அதற்ெகன்ன?	இேதா	கழற்றி	ைவத் 	வி கிேறன்"
என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	 பீெரன	இரண்ட 	 ன்னால்	நகர்ந் 	ெகாண்
இைடயிலி ந்த	வாைள	உ வினான்.	அவன்	இப்ப ச்	ெசய்வாெனன்பைத	அவர்கள்
எதிர்பார்க்கவில்ைல.	'வாைள	உ விக்	கீேழ	ைவப்பதற் த்தான்	 னிகிறான்'	என்
அவர்கள்	நிைனத் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	தளபதி	வாைள	உ விக்	ெகாண்
அவர்கள்	ேமல்	பாய்ந்தான்.	இரண் 	ேப ைடய	வாள்களில்	அவன 	ஒேர	வாள்
ேமாதிய .

"ெதன்பாண் 	நாட் ப்	பைடத்	தைலவ க் 	இன் 	நம் ைடய	ைகயால்	
காலம்	ேபாலி க்கிற !"	என்றான்	அந்த	வீரர்களில்	ஒ வன்.

"ஐயா,	தளபதியாேர!	இந்த	ஏமாற் 	ேவைலகெளல்லாம்	எங்களிடம்	ேவண்டாம்!"
என் 	மி ந்த	ஆத்திரத்ேதா 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வாைளச்	 ழற்றி	வீசினான்
இன்ெனா வன்.

"அ 	சரி!	சா 	யா க் 	என்பைத	உங்கள்	ைககளி ம்,	என்	ைகயி ம்	 ழ ம்
இந்த	வாள்கள்	அல்லவா	தீர்மானிக்க	ேவண் ம்?	பாண் 	நாட் த்	தளபதிக் ச்
சா 	ேநர்ந்தா ம்	அ 	இன்ெனா 	உண்ைம	வீரன்	ைகயால்	தான்	ேந ம்.
உங்கைளப்	ேபால	யாேரா	ஊர்	ேபர்	ெதரியாத	ஒற்றர்களின்	ைககளால்	அல்ல!
ெதரிந் 	ெகாள் ங்கள்!"	என் 	வீரெமாழி	 றி	அைற	 வியவாேற	வாைள
ேவகமாகச்	 ழற்றினான்	வல்லாளேதவன்.

ேபார்ப்	பழக்கம்	மி ந்த	தளபதியின்	வாள்	வீச் க் 	 ன்னால்	அந்த	இரண்
ஒற்றர்க ம்	திணறிப்	ேபாய்	விட்டனர்.	அவர்களில்	ஒ வைனப்	பாைற	விளிம்
வைரயில்	 ரத்திக்	ெகாண் 	ேபாய்க்	கட க் ள்	தள்ளிவிட்டான்	தளபதி.
கட க் ள்	வி ந்தவன்	பாைறகளில்	ேமாதி	அ பட் 	 ர்ச்ைசயாகிக்	கீேழ
பாைறத்	திடலின்	ேமல்	கிடந்தான்.	மற்ெறா வ ைடய	வாைளத்	தண்ணீ க் ள்
'ப ர்'	என் 	தட் விட்ட	பின்	ைகேயா 	அவைன	இ க்கிப்	பி த் க்	ெகாண்டான்.
"அேட,	பதேர!	நீ	எந்த	நாட் 	ஒற்றன்?	என்னிடம்	உண்ைமையச்	ெசால்ல	ேவண் ம்.
பாண் 	நாட் 	வீரர்கள்	எப்ேபா ம்	உண்ைமையத்	தான்	ேப வார்கள்.
மற்றவர்களிடமி ந் ம்	உண்ைமையத்தான்	ேகட்பார்கள்."

பி பட்டவன்	பதில்	ெசால்லாமல்	தி ட் 	விழி	விழித்தான்.	"பதில்	ெசால்கிறாயா?



உன்ைனச்	ெசால்ல	ைவக்கட் மா?"	என் 	ைகைய	ஓங்கினான்	தளபதி.	பி பட்ட
ஒற்றனின்	உடல்	'கி கி 'ெவன் 	ந ங்கிய .	கலக்க ம்	சஞ்சல ம்	அவன்
கத்தில்	பதிந்தன.	வாையத்	திறக்காமல்	ஊைம	ந ப் 	ந த்தான்.

வல்லாளேதவன்	தன்ைன	அதட் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	தி ெரன் 	தன
இ ப் க்	கச்ைசயிலி ந் 	ஏேதா	ஒ 	ெபா ைள	உ வி	எ த் க்	கட க் ள்
எறிய	 யன்றான்	அந்த	ஒற்றன்.	அவன்	ைக	இட 	பக்கத் 	இ ப்ைபத்	தடவி
எைதேயா	எ க்க	 யல்வைத	அவைனப்	பி த்த	கணத்திலி ந்ேத	கவனித் க்
ெகாண் ந்த	தளபதி,	வி ட்ெடன் 	எறிவதற் 	ஓங்கிய	அவன்	ைகையப்
பி த் 	அதிலி ந்த	ெபா ைளப்	பறித் க்	ெகாண்டான்.	அ 	ஒ 	தி க	ஓைல.
ஒ 	ைகயால்	அவைனப்	பி த் க்	ெகாண் 	இன்ெனா 	ைகயால்	அந்தத்
தி க	ஓைலையக்	கண்க க் 	அ ேக	ெகாண் 	ேபாய்,	நிலா	ஒளியில்	அதில்
என்ன	வைரந்தி க்கிறெதன் 	வாசிக்க	 யன்றான்.

ஆனால்	அேத	சமயத்தில்	ேகாவிலின்	ேமல்	தளத்தில்	வீரர்கள்	ஏறி	ஓ ம்	ஓைச ம்,
"விடாேத	பி !	மகாராணியின்	ேமல்	ேவைல	எறிந் 	விட் 	ஓ கிறான்!"	என்ற
க் ரல்க மாகக்	ேகட்கேவ	அவர்கள்	இ வ ைடய	கவன ம்	ஒேர	சமயத்தில்

ேகாவிலின்	பக்கம்	தி ம்பிய .

அவர்கள்	தி ம்பிப்	பார்த்த	சமயத்தில்	ேகாவில்	மதிலின்	பின் றமாக	உள்ள
ஆழமான	கடற்ப தியில்	ேமல்	தளத்திலி ந் 	ஓர்	உ வம்	 திப்ப 	மட் ம்
ெதரிந்த .	ேமல்	தளத்தில்	ேகட்ட	 க் ர ம்	நடந்த	நிகழ்ச்சி ம்	தன்ைன	விடத்
தன்	ைகயில்	பி ப்பட் ந்த	ஒற்றைனேய	அதிகமாகக்	கலவரத் க் ம்
தி க்கி த க் ம்	உள்ளாக்கியி க்கின்றன	என்பைத	அவன்	 கக்
றிப் களால்	ஒ வா 	ெதரிந் 	ெகாண்டான்	வல்லாளேதவன்.

தளபதியின்	மனம்	ந ங்கிய .	"ஐேயா!	மகாராணியின்	ேமல்	ேவல்	எறியப்பட்
விட்டதா?	தளபதி	அ கிலி ந் ம்	இப்ப 	நடந் விட்டெதன் 	உலகம்	பழிக் ேம!
இ 	என்ன?	ேபாதாத	காலேமா?"	என் 	பதறினான்.	'ேமல்	தளத்திலி ந் 	ேவல்
எறிந் 	விட் க்	கடலில்	 தித்தவ க் ம்	இந்தச்	சிகப் த்	தைலப்பாைக
ஒற்றர்க க் ம்	ஏதாவ 	ெதாடர்பி க் ேமா?'	என் 	அவ க் ச்	சந்ேதகம்
உண்டாயிற் .	உடேன	தன்	ைகயில்	கிைடத்த	ஓைலேயா ம்	ஒற்றேனா ம்
அங்கி ந் 	இறங்கிக்	ேகாவி க் 	விைரந்தான்.	"இந்த	ஒற்றைனப்	பா காத்
ைவத்தி ங்கள்.	தப்பிவிடாமல்	ஜாக்கிரைதயாக	இ க்க	ேவண் ம்"	என் 	 றி,
பரிவாரத் 	வீரர்களிடம்	தன்	ைகயில்	பி பட்ட	ஒற்றைன	ஒப்பைடத் 	விட் ,
தி க	ஓைலேயா 	மகாராணிையப்	பார்க்க	விைரந் 	உள்ேள	ெசன்றான்.

ேமேல	இ ந் 	விதானத்	 வாரத்தின்	வழிேய	வீசி	எறியப்பட்ட	ேவலினால்
மகாராணியா க் 	எந்த	விதமான	ஆபத் ம்	ஏற்படவில்ைல	என் 	அறிந்



ெகாண்ட	பின் தான்	தளபதிக் 	நிம்மதியாக	 ச் 	வந்த .	ேகாவிலின்
கர்ப்பக்கி கத் க் 	 ன்னால்	இ ந்த	மணி	மண்டபத்தில்	மகாராணி
வானவன்மாேதவி,	பவழக்கனிவாயர்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	தன் ைடய	தங்ைக
பகவதி,	ஆசிரியர்	மகள்	விலாசினி	ஆகிேயார்	வீற்றி க் ம்	ேபா 	தளபதி
வல்லாளேதவன்	அங்ேக	பிரேவசித்தான்.	"மகாராணி!	நான்	ேகள்விப்பட்ட
ெமய்தானா?	யாேரா	வஞ்சகன்	ேவைல	எறிந் 	விட் 	ஓ னான்	என்றார்கேள?
இெதன்ன	ெகா ைம?	ஆலயத் க் ள்	ெதய்வ	தரிசனத் க்காக	 ைழ ம்	ேபா
டவா	அரசியல்	 ழ்ச்சிகள்?	இத்தைகய	பயங்கர	நிகழ்ச்சியின்	ேபா

மகாராணியாரின்	அ கிலி க்க	இயலாமற்	ேபானதற் 	அ ேயைன	மன்னிக்க
ேவண் ம்.	தீய	சக்திகள்	ெதன்பாண் 	நாட்ைட	வட்டமிட் க்
ெகாண் க்கின்றன.	சற் 	 ன்	அ ேயன்	கடற்கைரப்	பாைறயில்	பின்	தங்கி
நின்றதன்	காரணம்	இங் 	ஒ வ க் ம்	 ரிந்தி க்கா .	அ ம்	நம்ைமச்
ழ்ந் 	ெந ங்கிக்	ெகாண் க் ம்	ஒ 	பயங்கரச்	சதியின்	உண்ைமையப்	 ரிந்

ெகாள்வதற்காகத்தான்.	இேதா	இந்த	ஓைலையப்	பா ங்கள்"	என்
ஒற்றனிடமி ந் 	ைகப்பற்றிய	தி க	ஓைலைய	எ த் 	மகாராணிக் 	 ன்னால்
ைவத்தான்	தளபதி.

"தளபதியாேர!	இன்ைறக் 	மகாராணியார்	உயிர்	பிைழத்த 	யாரால்	ெதரி மா?
உங்கள்	தங்ைக	பகவதியின்	வீரச்	ெசயல்தான்	ேதவிையக்	காப்பாற்றிய .	ஒ
மகா	வீரனின்	தங்ைக	என்பைத	உங்கள்	சேகாதரி	நி பித் 	விட்டார்.	பாய்வதற்
இ ந்த	ேவைலப்	பார்த்த டன்	மகாராணிையப்	பின் க் 	இ த் க்	கீேழ
தள்ளியதால்	தான்	ஆபத்தில்லாமல்	ேபாயிற் "	என்றார்	ேகாவில்	அர்ச்சகர்.

அைதக்	ேகட்ட ம்,	"பகவதி!	நீ	எப்ேபா 	இங்ேக	வந்தாய்?"	என் 	தங்ைகைய
விசாரித்தான்	தளபதி.

"மகாராணியார்	ஆலயத் க் ள்	 ைழவதற் 	 ன்ேப	நா ம்	ஆசிரியர்	மகள்
விலாசினி ம்	இங்ேக	வந் 	ேசர்ந் 	ெகாண்ேடாம்	அண்ணா!"	என் 	பதில்
றினாள்	பகவதி.

தளபதி	ெகா த்த	ஓைலையக்	ைகயில்	எ த்த	மகாராணி	அப்ேபாேத	அந்த
இடத்தில்	அைதப்	ப த் 	அறிந் 	ெகாள்ள	வி ம்பவில்ைல.	மண்டபத்தில்	இ ந்த
எல்ேலார்	 கங்களி ம்	ஒ வைகக்	கலவரத்தின்	சாைய	ப ந்தி ந்த .	தளபதி
ெகாண் 	வந்த	ஓைலயில்	அடங்கியி க் ம்	ெசய்திைய	அறிந் 	ெகாள்ளத்

க் ம்	ஆவல்	அவர்கள்	எல்ேலார்	பார்ைவயி ம்	இ ந்த .	தளபதி	 றிய	சில
ெசாற்களிலி ந் 	பைகச்	சக்திகள்	எதிர்ப்பதற் 	ஒன் 	 கின்றன,	என்
மற்றவர்கள்	அ மானிக்க	 ந்த .

ஓைலையப்	பார்த் விட் 	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	என்ன	 றப்	ேபாகிறார்



என்பைதக்	ேகட்க	எல்ேலா ம்	காத்தி ந்தனர்.	ஆலயத் க் ள்	அசாதாரணமான
அைமதி	நிலவிய .	வீரர்கள்,	பரிவாரங்கள்,	அர்ச்சகர்கள்	எல்ேலா ம்	அடங்கி
ஒ ங்கி	மகாராணியாரின்	 கத்ைதேய	இைமயாமல்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.
மகாராணியாேரா	ஓைலையப்	ப க்க மில்ைல,	வாய்	திறந் 	ேபச மில்ைல.	ஊசி
வி ந்தா ம்	அ 	ெதளிவாகக்	ேகட் ம்	ப யான	அந்த	அைமதி	சில	விநா கள்
நீ த்த .	தளபதியின்	பார்ைவயில்	 ேணாரமாக	வைளந் 	ெநளிந் 	கிடந்த
ேவல்	ெதன்பட்ட .	அ தான்	மகாராணியின்	ேமல்	எறியப்பட்ட	ேவலாக	இ க்க
ேவண் ெமன் 	அவன்	எண்ணிக்ெகாண்டான்.

"தளபதி!	ேகாட்ைடயிலி ந் 	 றப்பட்ட	ேபா 	ஆலயத் க் ப்	ேபாகிேறாம்	என்ற
அைமதியில்	மனக் ழப்பங்கைள	மறந் 	நிம்மதிேயா 	 றப்பட்ேடன்.	இப்ேபாேதா
இங் 	வந்த	பின்	நடந்த	நிகழ்ச்சியல்	மனம்	 ழம்பிப்	ேபாயி க்கிற .
வார்த்ைதகளால்	விவரித் ச்	ெசால்ல	 யாத	அதிர்ச்சியில்	 ழ்கிக்
ெகாண் க்கிேறன்.	என்ன	ேப வ ?	எைதச்	சிந்திப்ப ?	எைதச்	ெசய்வ ?
ஒன் ேம	எனக் ப்	 ரியவில்ைல.	வரவர	அரசாட்சியில்	பற் க்	 ைறந்
ெகாண்ேட	வ கிற .	ஒன் ,	இந்த	அரைச ம்	ஆட்சிைய ம்
ைகப்பற் வதற்காகப்	ெபாய் ம்,	 ழ்ச்சி ம்	ெசய் ம்	எதிரிகளிடம்	இைத
உதறிவிட் 	எங்காவ 	ேபாய்ப்	 த்த	மதத்தில்	ேசர்ந் 	பிறவிப்	பிணிக் 	ம ந்
ேதட	ேவண் ம்;	அல்ல 	ஓ ப்ேபான	இராசசிம்மைனத்	ேத ப்	பி த் க்	ெகாண்
வந் 	 ட் 	விட் 	நான்	நிம்மதியாக	இ க்க	ேவண் ம்.	இந்த	இரண் ல்
ஏதாவெதான் 	நடந்தாெலாழிய	என்னால்	இப்ப ேய	மதில்	ேமல்	 ைனயாக
காலங்கழிக்க	 யா .	என்ைனப்	ேபால்	நாயகைன	இழந்த	ஒ 	ெபண்ைண
இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட் க் ப்	ேபரரசியாக	உரிைம	ெகாண்டா ,	இன்பத்தி ம்
ன்பத்தி ம்	எவ்வளேவா	ஒத் ைழக்கிறீர்கள்.	அதற்காக	நான்

ெப ைமப்படத்தான்	ேவண் ம்.	ஆனால்	இந்தப்	ெப ைமையத்	ெதாடர்ந் 	ஏற் க்
ெகாள் ம்	ெநஞ் 	உரம்	எனக் 	இல்ைல.	என்	அ ைமக்	 மார ம்	உங்கள்
இைளய	சக்கரவர்த்தி மான	இராசசிம்மன்	இலங்ைகத்	தீவில்	ேபாய்ச்	 ற்றிக்
ெகாண் ப்பதாகச்	ெசால் கிறார்கள்.	மகாமன்னரான	பராந்தக	பாண் யரின்
வழி	 ைறயினர்தான்	உங்கைள	ஆளேவண் ெமன்ற	உ தி	உங்க க்
இ க் மானால்	இலங்ைகத்	தீ க் ப்	ேபாய்	இைளய	சக்கரவர்த்திையத்	ேத க்
ெகாண் 	வா ங்கள்.	தளபதி!	இந்த	ஓைலைய	இப்ேபா 	நான்	ப க்க
வி ம்பவில்ைல.	இ 	உம்மிடேம	இ க்கட் ம்."

உ க்கம்	நிைறந்த	நீண்ட	ேபச் க் ப்	பின்	தி க	ஓைலைய	வல்லாள	ேதவனிடேம
தி ப்பிக்	ெகா த் 	விட்டார்	மகாராணி.	பின் ம்	அங் 	நிலவிய	அைமதி
கைலயவில்ைல.	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்,	தளபதி ம்	ஒன் ம்
ேபசத்	ேதான்றாமல்	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்டனர்.	ஆலயத்தில்
எரிந் 	ெகாண் ந்த	தீபச்	 டர்கள்	 ட	ஆடாமல்	ஸ்தம்பித் ப்	ேபானைவ	ேபால
விளங்கின.	மகாராணியார்	மனம்	ெவ ம்பி	விரக்தியைடந் 	ேபாயி க் ம்	அந்த



நிைலயில்	என்ன	ேப வெதன் 	ெதரியாமல்	மைலத் ப்	ேபாய்	அப்ப ேய	நின்றான்
தளபதி.

"தளபதி!	நாைளேய	 றத்தாய	நாட் 	மகாசைபையக்	 ட் ங்கள்.	இந்தப்
பிரச்சிைனக க் 	ஒ 	 	கண்டாக	ேவண் ம்.	நாஞ்சில்	நாட் க்
ற்றங்களின்	பிரதம	மந்திராேலாசைனத்	தைலவராகிய	இைடயாற் மங்கலத்

நம்பிைய	அைழத் 	வா ங்கள்.	இந்த	ஓைலைய ம்,	இ 	சம்பந்தமான
எதிரிகளின்	 ழ்ச்சிகைள ம்	 ட	நாைள	மகாசைபக்	 ட்டத்தில்	ஆேலாசித் க்
ெகாள்ளலாம்.	இப்ேபா 	நாம்	 றப்படலாம்"	என் 	மீண் ம்	உ தியான	 ரலில்
றினார்	மகாராணி.	அப்ேபா 	ேகாயில்	வாயிலில்	பரிவாரத் 	வீரர்களில்
க்கியமான	ஒ வன்	தளபதியின்	காத ேக	வந் ,	"பிர !	நீங்கள்	எங்களிடம்

ஒப்பைடத்தி ந்த	அந்த	ஒற்றன்	தப்பிவிட்டான்"	என் 	ெமல்லிய	 ரலில்	 றினான்.
தளபதி	வல்லாளேதவன்	தி க்கிட்டான்.
---------	
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இந்தக்	கைதைய	ேமேல	ெதாடர்வதற் 	 ன்னால்	பன் 	ஆண் க க்
ற்பட்ட	ெதன்பாண் 	நாடாகிய	நாஞ்சில்	நாட் ன்	பல்ேவ 	உட்பிரி கைளப்	பற்றி

இங்ேக	ஒ 	சில	ெசய்திகைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய
இன்றியைமயாததாகிற .

ேதாவாைழக்	 ற்றம்,	ம ங் ர்க்	 ற்றம்,	ெபான்மைனக்	 ற்றம்,	அ விக்கைர
ற்றம்,	பாேகாட் க்	 ற்றம்	ஆகிய	ஐந் 	ெப ங்	 ற்றங்களாக	நாஞ்சிற்
றத்தாய	நா 	பிரிக்கப்பட் ந்த .	ஒவ்ெவா 	 ற்றத் க் ம்	பாண் யர்
ஆட்சிைய	ேமற்பார்க் ம்	இராஜப்	பிரிதிநிதியாக	ஒ 	தைலமகன்
நியமிக்கப்பட் ந்தான்.	இந்தக்	 ற்றத்	தைலவர்களின்	ெதா திக் 	நாஞ்சில்
நாட் 	மகாசைப	என் 	ெபயர்.	இந்த	மகாசைபயின்	மந்திராேலாசைனத்
தைலவராக	அறிவி ம்,	தி வி ம்,	ஒ க்கத்தி ம்,	வயதி ம்	 த்த	சான்ேறார்
ஒ வைரப்	பாண் ய	மன்னன்	தாேன	ேதர்ந்ெத த் 	நியமிப்ப 	வழக்கம்.
அவ க் ப்	 றத்தாய	நாட் 	மகாமண்டேல வரர்	என் 	ெபயர்.

திரி வனச்	சக்கரவர்த்திகளாகிய	பராந்தக	பாண் யேதவர்	காலத்தில்	பாண் ய
சாம்ராஜ்யம்	வடக்கி ம்	ெதற்கி ம்	ெபரிதாகப்	பரந்தி ந்தா ம்	ம ைரையத்
தைலநகரமாகக்	ெகாண் 	ஆண் 	வந்த	அவரால்	ெதன்ேகா 	 ைலயி ள்ள
நாஞ்சில்	நாட்ைட	ேநர யாகக்	கவனித் 	ஆள	 யாததா ம்	இந்த	ஏற்பாட்ைடச்
ெசய்தார்.	இந்த	ஏற்பாட் ன்ப 	ம ங் ர்க்	 ற்றத் 	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி
என்ற	நாஞ்சில்	நாட் 	ேமைத	மகாமண்டேல வரராக	நியமிக்கப்பட் ந்தார்.

பராந்தகச்	சக்கரவர்த்திகள்	ஆண்ட	இ பதாண் க்	கால ம்	அதன்	பின் ம்
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிேய	ெதாடர்ந் 	அம்	மாெப ம்	ெபா ப்ைப	நிர்வகித்
வந்தார்.	சக்கரவர்த்திகள்	ேதகவிேயாகமைடந் ,	அமரரான	பின் 	வடபாண்
நாட்ைடச்	ேசாழ ம்,	அவேனா 	ேசர்ந்தவர்க ம்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்ட ம்,
மார	சக்கரவர்த்தி	இராசசிம்மன்	இலங்ைகத்	தீ க் 	ஓ ய ம்	ேநயர்கள்

ஏற்ெகனேவ	அறிந்த	ெசய்திகள்.	அந்தப்	பயங்கரமான	 ழ்நிைலயின்	ேபா
மகாராணி	வானவன்மாேதவியாைரத்	ெதன்பாண் 	நாட் க் 	அைழத் 	வந்
றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	இ க்கச்	ெசய் 	மகாராணிக் 	அளிக்க
ேவண் ய	இராஜ	ெகௗரவ ம்	மரியாைத ம்	அளித்தவர்	மகாமண்டேல வரரான
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி	அவர்கேள.

நாஞ்சில்	நாட் ன்	உயிர்நா 	ேபான்ற	ப தி	ம ங் ற்றம்,	கன்னியா மரி,
சீந்திரம்,	தா மாலய	விண்ணகரம்,	ெதன்	திைசப்	ெப ம்பைட	தங்கியி க் ம்



ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளம்,	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைட,	மகாமண்டேல வரரின்
வாசஸ்தலமாகிய	இைடயாற் மங்கலம்	ஆகிய	எல்லா	 க்கிய	இடங்க ம்
ம ங் ர்க்	 ற்றத்திேலேய	அைமந்தி ந்தன.	பார்க் மிடெமங் ம்	பரந்
கிடக் ம்	ெநல்வயல்	ெவளிக ம்,	சாைலக ம்	நிைறந்த	ம ங் ர்க்	 ற்றத்தின்
ப ைம	ெவளியில்	இரட்ைட	வடமாகிய	 த் மாைலெயான்ைற	ெநளியவிட்ட
ேபால்	பஃ ளியா 	என	 தற்	சங்கக்	காலத் 	அைழக்கப்பட்ட	பறளியா ம்,
த்தனா ம்	பாய்ந் 	ஓ கின்றன.

பறளியா ம்,	 த்தனா ம்	கடேலா 	கலக் ம்	சங்கம	 கத் வாரத் க்
ன்னால்	தனித்தனிேய	விலகிப்	பிரிந் 	ஒ 	சிறிய	அழகான	தீைவ

உண்டாக்கியி க்கின்றன.	அ ேவ	இைடயாற் மங்கலம்.	ெதன்பாண் 	நாட்
மகாமண்டேல வர ம்,	 ெப ம்	ேபரறிஞ மாகிய	நம்பியின்	மாளிைக	இந்தத்
தீவில்தான்	அைமந்தி ந்த .	இந்தத்	தீவின்	ெப ம்பாகத்ைத	நிரப்பிக்	ெகாண்
நின்ற 	மகாமண்டேல வரரின்	கம்பீரமான	மாளிைகதான்	என்றால்	அ 	எவ்வள
ெபரிதாக	இ க் ெமன்பைத	ேநரில்	பார்க்காமேல	கற்பைன	ெசய் 	ெகாள்ள

ம்.	மைலத்	ெதாடர்ேபால்	அந்த	மாளிைகையச்	 ற்றி	வைளந் 	ெசல் ம்
பிரம்மாண்டமான	ேகாட்ைட	மதிற் வர்க க் 	இப்பால்	ெவட்டப்படாத	இயற்ைக
அகழிகைளப்	ேபால்	 த்தனா ம்,	பறளியா ம்	இ 	கைர ம்	நிரப்பி	நீர்	ஓ க்
ெகாண் ந்தன.

பகல்	ேநரத்தில்	கதிரவன்	ஒளியில்	இந்த	மாளிைகையப்	பார்ப்பதற் ப்	பதிலாக,	ந
இரவில்	உலகேம	ஆழ்ந்த	அைமதியின்	மாெப ம்	ஒ க்கத்தி ள்	உறங்கிக்
கிடக் ம்	ேபா 	பார்க் ம்ப யான	அவசர	வாய்ப்ைப	இந்தக்	கைத	ஏற்ப த்தி
வி கிற .	ந 	இரவானால்	என்ன?	மடல்	விரித்த	க கம்	பாைளையப்	ேபாலப்
ெபௗர்ணமி	நிலா	ஒளிக்கதிர்கைள	உமிழ்ந் 	ெகாண் க்கிறேத!	 ளிர்ந்த
கடற்காற்றின்	 கத்ைத	அ பவித் க்	ெகாண்ேட	வளம்	நிைறந்த	நாஞ்சில்	நாட்
இராஜபாட்ைடயில்	நடந் 	ெசல்வதற் 	ேசாம்பல்	அைடவார்களா?

இைடயாற் மங்கலத் க் ச்	ெசல் ம்	கீழ்த்	திைசச்	சாைலயில்	ஆளரவமற்ற
அந்த	ந 	யாமத்தில்	ஒ 	ெவண்ணிறப்	 ரவி	கன	ேவகமாகப்	பாய்ந் 	ெசன்ற .
அதன்	ேமல்	வல்லாளேதவேன	வீற்றி ப்பைத	நிலா	ஒளியில்	நன்றாக	அைடயாளம்
கண் ெகாள்ள	 ந்த .	அவன்	 கத்தில்	அவசர	காரியத்ைத	எதிர்ேநாக்கிப்
பிரயாணம்	ெசய் ம்	பரபரப்ைபக்	காண ந்த .

வான ம்,	 மி ம்,	திைசக ம்,	திைசக்	ேகாணங்க ம்	அைமதியில்	கட் ண்
கிடந்த	அந்த	யாமப்	ெபா தில்	யாேரா,	மத்தளத்தின்	 ற கில்	'தடதட'	ெவன்
தட் வ 	ேபால்	 திைரயின்	 ளம்ேபாைச	எதிெராலித்த .	வா 	ேவகம்,
மேனாேவகம்	என்பார்கேள,	அைவெயல்லாம்	பிச்ைச	வாங்க	ேவண் ம்!	ெதன்
திைசத்	தளபதி	வல்லாளேதவனின்	 திைர	நா 	கால்	பாய்ச்சலில்	பறந்



ெகாண் ந்த !

சாதாரணமாகக்	கன்னியா மரியிலி ந் 	இைடயாற் மங்கலத் க் 	ஒன்றைர
நாழிைக	ேநரம்	 திைரப்	பயணத் க் 	ஆ ம்.	காரியத்தின்	அவசரத்ைத
ன்னிட் க்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	வல்லாளேதவன்	ஒ 	நாழிைக	ேநரத் க்
ன்னதாகேவ	இைடயாற் மங்கலத்ைத	ெந ங்கிவிட்டான்.

மண்டேல வரரின்	மாளிைகக் த்	ெதன் றம்	கண் க்ெகட் ய	வைர
ெந ந் ரத் க் 	ெந ந் ரம்	ஒேர	தண்ணீர்ப்	பிரவாகமாகத்	ெதரிந்த
பறளியாற்றின்	இக்கைரயில்	வந் 	தளபதியின்	 திைர	நின்ற .	 மிக் க்	 ைட
பி த்த 	ேபால்	பரந் 	வளர்ந்தி ந்த	ஒ 	ெபரிய	ஆலமரத்தின்	கீழ்	அவ ம்
அவன்	ஏறிக்	ெகாண் 	வந்த	 திைர ம்	நின்ற	ேபா ,	நிலா	ேமகத்தில்	மைறந்
ெமல்லிய	இ ள்	பரவிய .	கைரேயாரத் 	ஆலமரத்தின்	அடர்த்தியால்	 ன்ேப	ஒளி
மங்கியி ந்த	அந்த	இடம்	இன் ம்	அதிகமாக	இ ண்ட .

ஆற்றில்	தண்ணீர்	 ைறவாக	ஓ னால்	நைனந்தா ம்	பரவாயில்ைலெயன்
திைரைய ம்	பி த் க்	ெகாண் 	இறங்கி	நடந் 	அக்கைறயி ள்ள

மாளிைகக் ச்	ெசன் 	விட	 ம்.	ஆனால்	ஆற்றில்	அப்ேபா 	ஆள்	இறங்க
யாத	ெவள்ளம்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த .	தளபதி	தன்	 திைரைய

மரத்த யிேலேய	நி த்திவிட் க்	கைரயில்	விளிம்ப ேக	ெசன் 	ஆற்றின்
நிைலைய	நிதானிக்க	 யன்றான்.	இ 	தினங்களாக	நாஞ்சில்	நாட் 	மைலத்
ெதாடர்களில்	நல்ல	மைழ	ெபய்தி ந்ததால்	பறளியாற்றில்	நீர்	இ 	கைர ம்	நிமிர
ஒ க்	ெகாண் ந்த .	இறங்கிப்	ேபாவெதன்ப 	சாத்தியமில்ைல	என்
ெதரிந்த 	வல்லாளேதவ க் .	தி ம்பி	வந்தான்.	 திைரைய	ஆலமரத்தின்
ேவரில்	கட் 	விட் 	நின்றான்.

இதற் 	 ன் 	இத்தைகய	திைகப் க் ரிய	அ பவம்	நாஞ்சில்	நாட் ப்
பைடத்தைலவ க் 	ஏற்பட்டதில்ைல	என் தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	ேமற்ேக
சிறி 	 ரம்	கைரேயாரமாகேவ	நடந்தான்.	இைடயாற் மங்கலம்	மண்டேல வரர்
மாளிைகக் த்	ேதாணி	வி ம்	 ைற	இ ந்த .	ேதாணித்	 ைறயில்
ெதாண்டாற் ம்	அம்பலவன்	ேவளான்	 ைறயில்	இ க்கிறாேனா,	இல்ைலேயா!
ெப ம்பா ம்	இர 	ஏெழட் 	நாழிைகக் ள்	ேதாணிப்	ேபாக் வரத் 	 ந்
வி ம்.	அதன்	பின்	பட டன்	அக்கைரயிேலேய	தங்கிவி வ 	ேவளானின்
வழக்கம்.	பகலில்	வந்தி ந்தால்	இைடயாற் மங்கலம்	ேபாவதற் 	இவ்வள
அவதிப்பட	ேவண் யதில்ைல.	மாளிைகத்	ேதாணி டன்	அைதச்	ெச த் ம்
ேவளான்	காத்தி ப்பான்.	இரவில்	அகால	ேவைளயில்	வர	ேநர்ந்ததனால்	தான்
இவ்வள 	 ன்ப ம்.

'சரி!	எதற் ம்	ேதாணித் ைற	வைரயில்	ேபாய்ப்	பார்க்கலாம்.	நம் ைடய



நல்விைனப்	பயனாக	அம்பலவன்	ேவளா ம்	அவன்	ேதாணி ம்	இக்கைரயில்
இ ந்தால்	நல்லதாகப்	ேபாயிற் '	என் 	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	கைரேயாரத் ப்
தர்	மண் ய	பாைதயில்	ேமற்ேக	ேதாணித்	 ைறைய	ேநாக்கி	நடந்தான்	தளபதி.
ஒற்ைறய ப்	பாைதயின்	இ ற ம்	அடர்த்தியான	தாழம் தர்	இ க் மிடம்
ெதரியாமல்	மலர்ந்தி ந்த	தாழம்	 க்களின்	மண ம்,	நதிக்கைரக்	 ளிர்ச்சி ம்,
நிலாவின்	இன்ப ம்,	தளபதியின்	மனத் க்ேகா	உட க்ேகா	 கத்ைத
அளிக்கவில்ைல.	கவைல	நிைறந்த	 ழ்நிைலயில்	கடைமைய	ேநாக்கி	ஓ க்
ெகாண் ந்தான்	அவன்.

கன்னியா மரிக்	ேகாவிலிலி ந் 	மகாராணியார்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,
பவழக்கனிவாயர்,	பகவதி,	விலாசினி	எல்ேலாைர ம்	பரிவாரங்கேளா
அரண்மைனக் 	அ ப்பிவிட் ,	தப்பிச்	ெசன்ற	ஒற்றைனத்	ேத ப்	பி ப்பதற்காகத்
தளபதி ம்	ேவ 	சில	வீரர்க ம்	அங்ேகேய	தங்கிவிட்டனர்.	மகாராணி
மனக் ழப்பமைடந்தி க் ம்	நிைலையப்	 ரிந் 	ெகாண்டதால்	கடற்கைரப்
பாைறகளிைடேய,	தான்	கண்ட	ஒற்றர்கைளப்	பற்றிேயா,	அவர்களில்	ஒ வைனப்
பி த் க்	ெகாண் 	வந்தைதப்	பற்றிேயா	அவன்	 றவில்ைல.	ஓைலைய	மட் ம்
ெகா த்தான்;	அைத ம்	அவர்	ப க்காமேல	தி ப்பிக்	ெகா த் 	விட்டார்.
மகாராணி	 தலிேயார்	ேகாட்ைடக் ப்	 றப்பட் க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	தன்
காத ேக	வந் 	பரிவாரத் 	வீரன்,	ஒற்றன்	தப்பியதாகக்	 றிய	ெசய்திைய ம்
அவன்	யா க் ம்	அறிவிக்கவில்ைல.
"மகாராணி!	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	ேகாட்ைடக் ப்	ேபாய்	இ ங்கள்.	எனக் ம்	இந்த
வீரர்க க் ம்	இங்ேக	ெகாஞ்சம்	ேவைல	இ க்கிற .	உங்கள்	உத்தர ப்ப ேய
நாைள	மகாசைபக்	 ட்டத் க் 	ஏற்பா 	ெசய் 	வி கிேறன்.	இன்றிரேவ
இைடயாற் மங்கலத்தில்	நம்பிையச்	சந்தித் 	விவரம்	 றிவி கிேறன்.	மற்றக்
ற்றத்	தைலவர்க க் ம்	இரேவா ரவாக	ஆள்	அ ப்பி	வி கிேறன்"	என்
றினான்	தளபதி!

"அப்ப யானால்	இன்றிர 	நீ	ேகாட்ைடக் 	வ வ 	சந்ேதகந்தான்.	இவ்வள
ேவைலகைள ம்	ெசய்ய	இர 	 வ ம்	சரியாயி க் ம்!"	என்றார்
அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

"எங்ேக	வர யப்	ேபாகிற ?	நீங்கள்	ேபாய்	வா ங்கள்.	ஒ ேவைள
இைடயாற் மங்கலத்திலி ந் 	விைரவில்	தி ம்பினால்	உடேன	ேகாட்ைடக் 	வந்
வி கிேறன்"	என் 	ெசால்லித்	தளபதி	அவர்கைள	அ ப்பிவிட்டான்.	அவர்கள்
ெசன்ற ம்	பி பட்ட	ஒற்றைன	அஜாக்கிரைதயாய்	தப்ப	விட் 	விட்ட	வீரர்கைளத்
திட் னான்.	ேகாபத்ேதா 	க ந் 	ெகாண்டான்.	ம ப ம்	அவர்கைள
அைழத் க்	ெகாண் 	பாைற	இ க் களி ம்,	கடேலாரத் 	இடங்களி ம்
ேகாவிைலச்	 ற்றி ம்	ேத னான்.	ஏற்ெகனேவ	தளபதியால்	அ பட் 	மயங்கி
வி ந்தி ந்தவைன ம்	இப்ேபா 	அந்தப்	பாைற	ேமல்	காணவில்ைல.	' ன்
ேபர்கள்	வந்தி க்கிறார்கள்.	ேவைல	எறிவதற்காக	ஒ வன்	ேகாவில்	ேமல்தளத்தில்



ஏறிக்	காத்தி க்கிறான்.	மற்ற	இ வ ம்	பாைற	இ க்கில்	இ ந்தி க்கிறார்கள்'	-
நடந்தைத	ஒ வா 	உணர	 ந்த 	அவனால்.

'எப்ப யானால்	என்ன?	 ன் 	ேபர்க ேம	தப்பி	விட்டார்கள்!	நமக் க்	கிைடத்த
இந்த	ஓைல	ஒன் தான்'	என் 	ேம ம்	ேத ம்	 யற்சிையக்	ைகவிட் விட்
இைடயாற் மங்கலம்	 றப்பட்டான்	வல்லாளேதவன்.	தன்ேனா 	இ ந்த	வீரர்கைள
மகாசைபயின்	ஐந் 	 ற்றத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்க க் ம்	தனித்தனிேய	ம நாள்

ம்	சைபையப்	பற்றிய	ெசய்திையத்	ெதரிவிக் மா 	இரேவா ரவாக
அங்கி ந்ேத	 திைரகளில்	அ ப்பினான்.

இவ்வள ம்	ெசய் 	 த் 	விட் 	அவன்	கன்னியா மரியிலி ந்
இைடயாற் மங்கலம்	 றப்ப ம்	ேபா 	இர 	பதிேனா 	நாழிைகக்
ேமலாகிவிட்ட .	அப்ப ப்	 றப்ப வதற் 	 ன்	ேகாவில்	தீபத்தின்	ஒளியில்
தனியாக	மீண் ம்	ஒ 	 ைற	ஒற்றனிடமி ந் 	கிைடத்த	அந்த	ஓைலையப்	ப த்த
ேபா தான்	தளபதியின்	இதயத்தில்	அதன்	விைளவான	பயங்கர ம்	ெகா ய
ழ்நிைல ம்	நன்றாக	உைறத்தன.	'மகாராணி	இந்தத்	தி கத்ைதப்	ப க்காமல்

ெகா த்த ம்	ஒ வைகக் 	நல்ல தான்.	 மானால்	மகாமண்டேல வரரிடம்
ட	இந்த	ஓைலையப்	பற்றிக்	 றிப்பிடாமல்	இ ப்ப 	நல்ல !"	என்ற	 வான

தீர்மானத்ேதா 	தான்	மகாமண்டேல வரைரச்	சந்திப்பதற் க்	கிளம்பியி ந்தான்
அவன்.

பறளியாற்றங்கைர	ஆலமரத்த யில்	 திைரையக்	கட் விட் த்	ேதாணித்
ைறைய	ேநாக்கித்	தாைழ	மரக் ட்டத்தின்	இைடேய	வைளந் 	வைளந்

ெசல் ம்	 கிய	பாைதயில்	நடந் 	ெகாண்ேட	அன் 	மாைலயில்
நிகழ்ந்தவற்ைறெயல்லாம்	மீண் ம்	ேமற்கண்டவா 	நிைனத் ப்	பார்த் க்
ெகாண்டான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

ேதாணித் ைறைய	ெந ங்கியேபா 	அங்ேக	தீப்பந்தங்களின்	ெவளிச்ச ம்,
ேபச் க்	 ரல்க ம்	இ ப்பைதக்	கண் 	அவன்	 கம்	மலர்ந்த .	தன்	நம்பிக்ைக
வீண்	ேபாகாமல்	காப்பாற்றியதற்காகத்	ெதய்வத் க் 	நன்றி	ெச த்திக்
ெகாண்ேட	 ைறயில்	இறங்கினான்.	ேதாணி	அக்கைரக் ப்	 றப்ப வதற் த்
தயாராக	இ ந்த .

அதில்	உட்கார்ந்தி ந்தவர்கைளப்	பார்த்தேபா தான்	தளபதியால்	தன்
கண்கைளேய	நம்ப	 யவில்ைல!	'ேதாணிேய	இ க்கா 	இந்த	நள்ளிரவில்'
என் 	அவநம்பிக்ைகேயா 	அங் 	வந்த	அவன்	ேதாணிைய ம்	அைதச்
ெச த் ம்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளாைன ம்	மட் ம்	பார்த்தி ந்தால்	 ட
அவ்வா 	ஆச்சரியப்பட் க்க	மாட்டான்.



ஆனால்,	ேதாணியில்	வீற்றி ந்தவர்கள்	யார்?	யாைரக்	கண் 	தளபதி	இவ்வள
வியப்பைடகிறான்?

யாைரத்	ேத 	வந்தாேனா	அந்த	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிேய	படகில்
உட்கார்ந்தி ந்தார்.	அவேரா 	அவ ைடய	தி க் மரியாகிய	 ழல்வாய்ெமாழி
நாச்சியா ம்,	அவன்	இதற் 	 ன்	பார்த்திராத	ஒ 	வாலிபத்	 றவி ம்	படகில்
அமர்ந்தி ந்தனர்.	தா 	மீைசேயா 	காட்சியளித்த	அந்தத்	 றவியின்	கைள
ெசாட் ம்	 கம்	பார்ப்பதற் 	அழகாக	இ ந்த .	தளபதியின்	உ வத்ைதத்
ைறயின்	அ கில்	கைரயின்	ேமல்	கண்ட ம்	ேதாணி	நின்ற .	"யார 	கைரயில்

நிற்ப ?	இந்ேநரத் க் 	ேவற்றாட்கைளத்	ேதாணியில்	ஏற் ம்	வழக்கம்	இல்ைல"
என் 	 ச்சலிட்டான்	அம்பலவன்	ேவளான்.

அைதக்	ேகட் 	ெமல்லத்	தனக் ள்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,
"மகாமண்டேல வரர்க் த்	தளபதி	வல்லாளேதவனின்	வணக்கங்கள்
உரியனவா க!"	என் 	 றியவா ,	தீப்பந்த	ெவளிச்சம்	தன்	 கத்தில்	ப ம்ப
பட 	அ ேக	வந் 	நின் 	ெகாண்டான்	தளபதி.

கம்பீரமான	ேதாற்ற ம்,	அறிெவாளி	வீ ம்	 கத்தில்	 ர்ந் 	ேநாக் ம்	கண்க ம்
ெகாண்ட	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி,	"யார்	வல்லாளேதவனா?	ஏ 	இந்த	அர்த்த
இராத்திரியில்	இப்ப 	இங்ேக	தி ர்	விஜயம்?"	என்றார்.	அப்பப்பா!	என்ன	மி க்கான
ரல்!

"மகாராணியார்	ஓர்	அவசர	காரியமாக	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்."

"சரியான	சமயத் க் த்தான்	வந்தாய்!	இன் ம்	கால்	நாழிைக	கழித்
வந்தி ந்தால்	எங்கள்	ேதாணி	அக்கைர	ெசன் 	அைடந்தி க் ம்.	வா!	நீ ம்
படகில்	ஏறிக்ெகாள்.	மாளிைகயில்	ேபாய்ப்	ேபசிக்	ெகாள்ளலாம்!"

"தளபதியாேர!	வா ங்கள்"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவ க் 	இடம்
ெகா த்தாள்	மகாமண்டேல வரரின்	 தல்வி.	படகிலி ந்த	 ன்றாவ 	ஆளாகிய
வாலிபத்	 றவி	'உம்'ெமன்றி ந்தார்.	அவர்	ேபசேவயில்ைல.	பட 	ம கைரைய
அைடகிறவைரயில்	அவர்	ேபசேவயில்ைல!

-------------	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.5.	����������������	�������

ஆலயத் க் 	வந் 	தி ம்பினால்	அைல	ேமா ம்	 யரம்	மைறந் 	மனத்தில்
சாந்தி	பிறக் ெமன் 	ெபரிேயார்கள்	ெசால்வார்கள்.	ஆனால்	நில 	ெபாழி ம்
அந்த	நீளிரவில்	பரிவாரங்கேளா 	கன்னியா மரியிலி ந் 	தி ம்பிக்
ெகாண் ந்த	ேபா 	மகாராணி	வானவன்மாேதவியாரின்	இதயத்தில்	கவைலகள்
திர்ந் 	விரக்தி	வளர்ந் 	ெகாண் ந்த .

அவர்	தனியாகச்	ெசல்லவில்ைல.	ஆ த ம்	அன் ம்	நிைறந்தவர்கள்,	ஞான ம்,
அ பவ ம்	ெசறிந்த	இரண் 	ெபரிேயார்கள்,	 ழந்ைதகள்	ேபால்	சிரித் ச்
சிரித் ப்	ேப ம்	நிர்மலமான	ெநஞ்சம்	பைடத்த	இரண் 	கன்னிைககள்	ஆகிய
எல்ேலா ம்	அவேரா 	வ கிறார்கள்.	பரிவாரத் 	வீரர்கள்	சங் ,	ெகாம் ,
தம கம்,	ேபரிைக,	 ழ ,	தி ச்சின்னம்	ஆகிய	பிரயாண	கால	இன்னிைசக்
க விகளால்	கீத	ெவள்ளத்ைத	உண்டாக் கின்றனர்.	உடம்பில்	ெபாதியமைலச்
சந்தனக்	 ழம்ைப	ஒ 	சி 	 ழந்ைத	தன்	பிஞ் 	விரல்களால்	அள்ளித்	தட வ
ேபால்	கடல்காற் 	வீ கிற .	ஆனால்	அவற்றில்	எ ம்	வானவன்மாேதவியின்
மனத் க் ச்	 கத்ைத	அளிக்கவில்ைல.	 மரியன்ைன	ேகாவிலின்	க ப்பக்
கி கத் ப்	பிரகாரத்தில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிைய	நிைனக் ம்	ேபாேத	அவர்	உடம்
ல்லரித்த .	ஒ 	கணம்	தவறியி ந்தால்,	எவேனா	 றி	ைவத் 	எறிந்த	அந்தக்
ர்ைமயான	ேவல்	அவர்	ெநஞ்ைசப்	பிளக்காமல்	விட் க் ேமா?	அப்ப 	ஏதாவ

விபரீதமாக	நடந்தி ந்தால்	இப்ேபா 	பல்லக்கில்	ெசன் 	ெகாண் ப்பதற் ப்
பதிலாக...?	ஐேயா!	இந்த	மாதிரி	எண்ணிப்	பார்ப்பதற்ேக	அ வ ப்பாக	இ ந்த .
வானவன்மாேதவியின்	எண்ணங்கள்	பல்லக்ைகத்	 க்கிச்	ெசல் ம்	வீரர்களின்
நைடையப்	ேபாலேவ	 ரிதமாக	ேமெல ந் 	ெசன்றன.

'இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட்ைட	ஏேதா	நான்	அரியைணயில்	அமர்ந் 	ஆண்
ெகாண் க்கிற	மாதிரி	அல்லவா	எண் கிறார்கள்?	இல்ைலயானால்	என்ைனச்
ற்றி	ஒற்றர்க ம்	வஞ்சகர்க ம்	உலாவக்	காரணெமன்ன?	தரிசனத்திற் ப்	ேபான

இடத்தில்	 ன்ேனற்பாடாக	மைறந்தி ந் 	என்ைனக்	ெகால்லச்	சதி	நடக்கிற .
இ 	எனக் ப்	ேபாதாத	காலம்	ேபாலி க்கிற .	சக்கரவர்த்திகள்	காலமான	பின்
நான்	அமங்கலியாக	மட் ம்	ஆகவில்ைல;	எவ்வள 	 ரதி ஷ்டங்க ம்
ர்பாக்கியங்க ம்	உண்ேடா,	அவ்வள ம்	என்ைன	வந் 	சார்ந் விட்டன

ேபாலி க்கிற .	கணவைன	இழந்ேதன்,	அ ைமக்	 மாரன்	இராசசிம்ம மா
என்ைன	விட் 	ஓ ப்ேபாக	ேவண் ம்?	ேபாரில்	ேதாற் விட்டால்	என்ன?
அதற்காகப்	ெபற்றவளிடம்	 டச்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	இலங்ைகக் ம்
ட்பகத் க் மா	ஓட	ேவண் ம்?	பாழாய்ப்	ேபான	எதிரிக மா	வட	பாண் 	நாட் ன்
ேமல்	பைடெய க்க	ேவண் ம்?	நா 	தான்	ேபாயிற் ,	இவ ம்	இப்ப 	எதற்காக



ஓ ப்	ேபானான்?

'எங்காவ 	சமணப்	பள்ளியிேலா,	ெபௗத்தப்	பள்ளியிேலா,	தீட்ைச	ெபற்
மணிேமகைல,	 ண்டலேகசி	இவர்கைளப்	ேபால்	எஞ்சிய	வாழ்நாைளத்	 ற
மார்க்கத்தில்	கழித் விட	எண்ணியி ந்தவைள	இந்த	மகாமண்டேல வரர்	ஏன்
தான்	இங் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்தாேரா?	இந்த	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி
இ க்கிறாேர,	அப்பப்பா!	எைத ம்	சில	 ன்னைககளா ம்,	சில	வார்த்ைதகளா ம்
சாதித் 	வி கிறார்.	எவ்வளேவா	விரக்திேயா 	இ ந்தவைள	மனத்ைத	மாற்றி
இங் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வந் 	இந்தப்	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்
ம ப ம்	இராஜ	ேபாகங்க க் ம்,	அரசியல்	 ழ்ச்சிக க் ம்	ந ேவ
சிக்கைவத் விட்டாேர!	இதிலி ந் 	எப்ப த்	தப் வ ?	தப்பாமல்	இப்ப ேய
இ க்கத்தான்	 மா?	மகாமண்டேல வரர்	எனக் 	அளித்தி க் ம்	ெகௗரவம்
மிக	மிகப்	ெபரிய தான்.	அதில்	சந்ேதகேம	இல்ைல.	ஐம்ெப ங்	 ற்றத்	தைலப்
ெப மக்க ம்,	மந்திராேலாசைனத்	தைலவ ம்	இ க் ம்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்
அரசிையப்	ேபான்ற	மரியாைதைய	அந்த	மகா ஷரான	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி
எனக் 	அளித்தி ந்தா ம்	இதிலி ந் 	நான்	தப்பித் த்தானாக	ேவண் ம்.
காலஞ்ெசன்ற	என்	நாயகர்	மீ 	நாஞ்சில்	நாட்டா க் 	இ க் ம்	அள 	கடந்த
அன்பினால்	மகாமண்டேல வரர்	இைதச்	ெசய்தி க்கிறார்.

'அேத	சமயத்தில்	இதன்	விைள 	என்ன	ஆ ெமன்பைத	அவர்	சிந்திக்காமல்
விட் க்க ம்	 யா .	அபாரமான	சாணக்கியத்	திறைம	பைடத்த
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிக்கா	சிந்தைனைய	நிைன ப த்த	ேவண் ம்?

'ெதன்பாண் ப்	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	நான்	இ ப்பதால்	தான்
ஒற்றர்க ம்	ெகாைலக் 	ஏவப்பட் க்கலாம்!	வடபாண் 	நாட்ைடக்	ைகப்பற்றிய
எதிரிகள்	இங்ேக	பைடேயா 	 ைழய	எவ்வள 	நாட்களா ம்?	என்	ஒ த்தியின்
ெபா ட் 	அைமதி ம்,	வள ம்,	அழ ச்	ெசல்வ ம்	ெகாழிக் ம்	இந்த	நாஞ்சில்
நாட் ல்	ேபார்	ஏற்படத்தான்	ேவண் மா?	இன் 	மாைல	 ன்னிர 	ேநரத்தில்
கன்னியா மரியில்	நடந்த	தீய	நிகழ்ச்சிகள்	எைதக்	 றிக்கின்றன?	மகா
ேமைதயான	மண்டேல வரர்	தளபதி	 லமாக	அவற்ைறக்	ேகள்விப்பட்ட
பின்பாவ ,	தம்	க த்ைத	மாற்றிக்	ெகாள்வாரா?	அல்ல 	அவ ைடய
ெமௗனத் க் ம்,	அைமதிக் ம்	ேவ 	ஏதாவ 	காரணம்	உண்டா?	சில
சமயங்களில்	அவர்	ெபரிய	 திராக	மாறிவி கிறாேர?	'இராசசிம்மைனத்	ேத
இலங்ைகத்	தீ க் 	ஒற்றர்கைள	அ ப் ங்கள்'	என் 	 ன் 	தினங்களாக
அவரிடம்	ெசால்லி	வ கிேறன்;	ஓர்	ஏற்பா ம்	ெசய்யாமல்	தண்ணீ க் ள்	ேபாட்ட
கல்	மாதிரி	இ க்கிறார்.	சமீப	காலமாக	இங்ேக ம்	ேகாட்ைடக் 	வ வதில்ைல.
எப்ேபாதாவ 	வந்தா ம்	ெசால்வைதெயல்லாம்	ேகட் விட் ப்	பதில்	ெசால்லாமல்
வழக்கம்	ேபால்	சிரித் விட் ப்	ேபாய்வி கிறார்.



'வரட் ம்!	நாைளய	மகாசைபக்	 ட்டத் க் 	அவர்	எப்ப ம்	வந் தானாக
ேவண் ம்.	அப்ேபா 	எல்லாவற்ைற ம்	ெதளிவாக	மனம்விட் ச்	ெசால்லி
வி கிேறன்.	'மகாமண்டேல வரேர!	என்ைன	இந்தப்	ெபரிய	ேகாட்ைடயிலி ந்
வி தைல	ெசய் 	வி ங்கள்.	என்னால்	இனி ம்	இங்கி க்க	 யா .	நான்
சமண	மதத்தில்	ேசர்ந் 	தீட்ைச	ெபற் ச்	சந்நியாசினியாகப்	ேபாகிேறன்.	என்
மகைன ம்	ேத 	அைழத் 	வராமல்	என்ைன ம்	இந்தக்	ெகௗரவ	வைலயில்
அைடத் 	வைதக்காதீர்கள்.	என்	மனம்	விரக்தியைடந் விட்ட '	என்
ெசால்லத்தான்	ேவண் ம்.'

"மகாராணி!	என்ன?	இன் ம்	பல்லக்கி ள்ேளேய	உட்கார்ந்
ெகாண் க்கிறீர்கள்?	ஏதாவ 	சிந்தைனேயா?"	-	அதங்ேகாட்டாசிரியரின்
ரைலக்	ேகட் 	வானவன்மாேதவிக் ச்	 ய	நிைன 	வந்த .	ெவளிேய

பார்த்தார்.	பல்லக் கள்	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடக் ள்	ெகாண் 	வந்
நி த்தப்பட் ந்தன.	பகவதி ம்,	விலாசினி ம்	தங்கள்	பல்லக் களிலி ந்
இறங்கிக்	கீேழ	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.

சிந்தைன	ேவகத்தில்	அரண்மைனைய	அைடந் 	விட்டைத	உணர்ந் 	ெகாண்
பல்லக்கிலி ந் 	கீேழ	இறங்கச்	சிறி 	ேநரமாயிற் 	வானவன்மாேதவிக் .
பகவதி ம்,	விலாசினி ம்	கன்னங் ழியச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	மகாராணியின்
அ ேக	வந் 	நின் 	ெகாண்டனர்.	 கக்	 றிப்ைப ம்	ெமௗனத்ைத ம்	பார்த்த
ேபா 	பவழக்கனிவாய ம்	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்	மகாராணியின்	மனம்
நிம்மதியற் 	இ க்கிறெதன் 	ெதரிந் 	ெகாண்டனர்.	அந்த	நிைலயில்
ேபசாமலி ப்பேத	நல்லெதன் 	அவர்க க் த்	ேதான்றிய .

உண 	 ந்த	பின்	நிலா	 ற்றத்தில்	ேபாய்	எல்ேலா ம்	உட்கார்ந்
ெகாண் ந்தனர்.	ஒ வேரா 	ஒ வர்	ேபசிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	அந்த	அைமதி
அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	மனத்தில்	ஒ வைக	ேவதைனைய	உண்டாக்கிற் .	அங்ேக
மகிழ்ச்சி ம்,	கலகலப் ம்	நில வதற்காக	ஏதாவ 	ஒ 	மா தைல	உடேன
உண்டாக்க	ேவண் ம்	என் 	நிைனத்தார்.

"மகாராணி!	என்	 மாரி	விலாசினிக் ப்	பரத	நாட் யம்	 ம்
கற்பித்தி க்கிேறன்.	அபிநய ம்	நி த்திய ம்	அவ க் 	அழகாகப்
ெபா ந்தியி க்கின்றன.	தி வாசகம்	தி க்ேகாைவயாரி ள்ள
மாணிக்கவாசகரின்	அற் தமான	பாடல்க க்ெகல்லாம்	அபிநயப்	பயிற்சி
அளித்தி க்கிேறன்.	இப்ேபா 	எல்ேலா ம்	ஓய்வாக	உட்கார்ந்தி க்கிேறாம்.
மகாராணியாரின்	நிம்மதியற்ற	 ழம்பிய	மனத் க் ம்	ஆ தலாக	இ க் ம்"
என் 	ெம வாகப்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

"மிக ம்	நல்ல !	உங்கள்	ெபண்ணின்	நாட் யத்ைதப்	பார்த்தாவ 	என்	மனக்



கவைலகைளச்	சிறி 	ேநரத் க் 	மறக்க	 யல்கிேறன்"	என் 	 றினார்
மகாராணி.	" ழந்தாய்,	விலாசினி!	உனக் 	நடனமாடத்	ெதரி ெமன் 	நீ
என்னிடம்	ெசால்லேவ	இல்ைலேய?	வா	இப்ப !	ஏதாவெதா 	நல்ல	பாட் க்
அபியம்	பி த் க்	காட் ,	பார்க்கலாம்"	என் 	ஆசிரியரின்	மகளிடம்	தி ம்பிக்
றினார்.	விலாசினி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	எ ந்தி ந்தாள்.	நிலா	 ற்றத் ச்
வேராரமாக	மைறவில்	ெசன் 	உைடைய	நாட் யத் க் 	ஏற்றப 	வரிந் 	கச் ம்,

தா மாகக்	கட் க்ெகாண் 	வந்தாள்.	

"வல்லாளனின்	தங்ைகக் 	நன்றாகப்	பாட	வ ம்	என் 	நிைனக்கிேறன்.	அவேள
பாடட் ம்"	என் 	பவழக்கனிவாயர்	 ம்மா	இ ந்த	பகவதிைய ம்	அதில்	ேசர்த்
ைவத்தார்.

"பழம்	ந விப்	பாலில்	வி ந்தாற்	ேபால்	ஆயிற் !	இந்த	இரண் 	இளம்
ெபண்க மாகச்	ேசர்ந் 	நமக் க்	கைல	வி ந் 	அளிக்கட் ம்."

"மகாராணியாேர	பார்த் 	ஆசிெமாழி	 வதற் 	 ன்வந்தி க்கிற	ேபா 	எங்கள்
கைலக் 	அைதவிடப்	ெப ம்	ேப 	ேவெறன்ன	இ க்க	 ம்?"	என்றாள்	சிலம்

ங்க	நாட் ய	உைடேயா 	வந் 	நின்ற	விலாசினி.	பகவதி	மகாராணிைய
வணங்கி	வீைணைய	ஏந்திப்	பா வதற் த்	தயாராக	 ன்னால்	வந் 	உட்கார்ந்
ெகாண்டாள்.

"ேதவி!	கன்னியா மரியிலி ந் 	 றப்பட் 	வந்ததிலி ந் 	இந்த	விநா வைர
உங்கள்	மனத்தில்	ஏற்பட்ட	ெபரிய	கவைலகளால்	நிம்மதியற் க்	 ழம் கிறீர்கள்
என் 	ேதான் கிற .	வல்லாளேதவனின்	தங்ைக ம்,	அதங்ேகாட்டாசிரியரின்
மாரி மாகச்	ேசர்ந் 	ேபாட் 	ேபாட் க்	ெகாண் 	உங்கள்	கவைலையத்	 ரத்தப்

ேபாகிறார்கள்,	பா ங்கள்!"	என்றார்	பவழக்கனிவாயர்.	மகாராணி	அைதக்	ேகட்
கத்தில்	மலர்ச்சிைய ம்,	உத களில்	சிரிப்ைப ம்	வ வித் க்	ெகாள்ள
யன்றார்.	ஆனால்	அந்தச்	சிரிப்பில்	இயற்ைகயின்	உயிர்ப் 	இல்ைல.

அ த்த	கணம்	நிலா	 ற்றத்தில்	சிலம் ம்	சலங்ைக ம்	 ங் ம்	ஒலி	எ ந்த .
நாட் யத் க் 	என்ேற	பைடக்கப்பட்டைதப்	ேபான்ற	விலாசினியின்	உடல்	வைளந்
ெநளிந் 	அபிநயம்	பி த்த	அழைக	எப்ப 	வ ணிப்ப ?	இ 	என்ன?	 யிலின்
இனிைம	இந்த	மானிட	நங்ைகயின்	ெதாண்ைடக் 	எப்ப க்	கிைடத்த ?	பா வ
வல்லாளேதவனின்	தங்ைக	பகவதிதானா?	அல்ல 	ேதவேலாகத் ச்	சங்கீத
ேதவைத	ஒன் 	வீைணைய	ஏந்தி	வந் 	இந்த	நிலா	 ற்றத்தில்	உட்கார்ந்
பா கிறதா?	

' டகந்	ேதாள்வைள	யார்ப்ப	வார்ப்ப
						ெதாண்டர்	 ழாம்	எ ந்தார்ப்ப	வார்ப்ப



நாடவர்	நந்தம்ைம	யார்ப்ப	வார்ப்ப
						நா ம்	அவர்	தம்ைம	யார்ப்ப	வார்ப்ப
பாடக	ெமல்ல 	யார்க் 	மங்ைக
						பங்கினன்	எங்கள்	பராபர க்
காடக	மாமைல	யன்ன	ேகா க்
						காடப்	ெபாற்	 ண்ணம்	இ த் ம்நாேம!'	

தி வாசகத்	தி ப்ெபாற்	 ண்ணப்	பதிகத்திலி ந் 	ஒ 	பாடைல	வரி	வரியாக
நி த்தி,	அபிநயத் க் 	அவகாசம்	ெகா த் ,	நிதான	கதியில்	வீைணைய	மீட் ப்
பா ம்	பகவதி	அங்கி ந்த	எல்ேலாைர ம்	 ற்றி ம்	 திய	உலகத் க் 	அைழத் ப்
ேபாய்விட்டாள்.	விலாசினியின்	நடனேமா	பாட் ன்	ஒவ்ெவா 	எ த்ைத ம்
தத் பமாக	அபிநயத்தில்	சித்தரித் க்	காட் ய .	விரக்தியின்	எல்ைலயில்
ைமந் 	ெகாண் ந்த	மகாராணி	சகலத்ைத ம்	மறந் 	அந்தப்	பாட் ம்

நடனத்தி ம்	லயித் ப்	ேபாயி ந்தார்.	ஆனால்	உள்ளத்ைத	உ க் ம்
மாணிக்கவாசகரின்	அந்தப்	பாட் 	இன்ெனா 	வைகயில்	அவர்	மனத்ைத	விரக்தி
ெகாள்ளச்	ெசய்த .

'பார்க்கப்	ேபானால்	ெபான் ம்,	ெபா ம்,	அரச	ேபாக ம்,	அதிகார
ஆணவங்க ம்	என்ன	பயைனக்	ெகா க்கப்	ேபாகின்றன?	 ன்பத்ைத ம்,
ழ்ச்சிைய ம்,	 ேராதத்ைத ம்	உண்டாக்கவல்லன.	ேபாட் தான்	இவற்றால்

உண்டாகின்றன.	பரம்ெபா ைள	நிைனந் 	அல் ம்,	பக ம்	அ வரத ம்	பா த்
திரிவதில்	மாணிக்கவாசகர்	ேபான்ற	அ யார்க க் க்	கிைடத்த	ஆத்மீகமான
இன்பம்	என்ைனப்	ேபால	ஒ 	நாட் ன்	அரசிேய	வி ம்பினா ம்	கிைடக் மா?
இந்தப்	பாடைல	வீைணேயா 	இைழத் 	பா ம்	பகவதியின்	 ரைல ம்,	இதற்
அழகாக	அபிநயம்	ெசய் ம்	விலாசினியின்	ேதாற்றத்ைத ம்	பார்க் ம்	ேபா 	என்
மனத்தில்	ஏன்	இந்தக்	கிளர்ச்சி	ஏற்ப கிற .	இந்தக்	கிளர்ச்சிக் ப்	ெபா ள்
என்ன?	ேகாட்ைட,	ெகாத்தளம்,	அரண்மைன	அரசேபாகம்,	எல்லாவற்ைற ம்	விட்
விட் 	இப்ப ேய,	இப்ேபாேத	எ ந்தி ந் 	எங்காவ 	ஓ ப்ேபாய்	விடலாம்	ேபாலத்
ேதான் கிறேத?	இ 	ஏன்?	ஏன்?'

ேமேல	பால்	மாரிெயன	 நிலா,	சீதமா த	ெமன்காற் ,	பாட் ன்	 ரல்	இனிைம,
க த்தாழம்,	சலங்ைக	ஒலிக் ம்	பாதம்,	இைவெயல்லாம்	ேசர்ந் 	மகாராணிையத்
ெதய்வீகம்	நிைறந்த	 னிதமானெதா 	மானஸீக	 மிக் த்	 க்கிக்	ெகாண்
ெசல்வைதப்	ேபாலி ந்த .

கிண்கிணிச்	சி சலங்ைகயின்	ஒலி ம்	பகவதியின்	பாடற்	 ர ம்	நின்ற
ேபா தான்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	இந்த	உலகத் க் 	வந் 	கண்ைணத்
திறந் 	எதிேர	பார்த்தார்.	பகவதி ம்	விலாசினி ம்	பவ்வியமாக	அடக்க
ஒ க்கத் டன்	ைககைளக்	 ப்பி	வணங்கினார்கள்.



"அற் தமான	நி த்தியம்!	அற் தமான	கீதம்!"	என் 	சிரக்கம்பம்	ெசய்தார்
பவழக்கனிவாயர்.	தம்	 ன்ேன	அழகின்	மா படாத	ெபாற்சிைலயாக	வணங்கி
நிற் ம்	அந்த	 வதிகளிடம்	எந்த	வார்த்ைதகைளச்	ெசால்லி	எப்ப ப்
பாராட் வெதன்ேற	மகாராணிக் த்	ெதரியவில்ைல.

"மகாராணி!	தங்கள்	வாயால்	 ழந்ைதகைள	ஆசிெமாழி	 றி	வாழ்த்த	ேவண் ம்"
என் 	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	ேகட் க்	ெகாண்டார்.

"ஆசிரியேர!	இந்தக்	 ழந்ைதகைள	எப்ப 	வாழ்த் வெதன்ேற	எனக் த்
ேதான்றவில்ைல.	ஒ 	ேவைள	இந்த	மாெப ம்	கைலச்	ெசல்விகைள
வாழ்த் வதற் 	ேவண் ய	அவ்வள 	த தி	 ட	எனக் 	இல்ைலேயா	என் 	நான்
பயப்ப கிேறன்.	உங்கைளப்	ேபால	ஆன்ேறார்கள்	தாம்	இம்மாதிரிப்	ெப ங்
கைலக க் 	வாழ்த் வதற் 	உரிைம	உைடயவர்கள்.	 ழந்ைதகேள!	என்ைன
வணங்காதீர்கள்.	ஆசிரியர்	பிராைன ம்,	பவழக்கனிவாயைர ம்	 தலில்
வணங் ங்கள்."

"நீங்கள்	இப்ப ச்	ெசால்லக் டா .	அன்ைன	கன்னியா மரித்	ெதய்வத் க்
அ த்தப 	இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	மாெப ந்ேதவி	தாங்கள்.	உங்கள்
மனத்தில்	எ கின்ற	அன் 	நிைறந்த	வார்த்ைதகளால்	வாழ்த் ங்கள்"	என்றார்
அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

" ழந்ைதகேள!	இப்ப 	அ கில்	வா ங்கள்."	பகவதி ம்	விலாசினி ம்	அ ேக
ெசன்றார்கள்.	உட்காரச்	ெசால்லிக்	ைகயமர்த்தினார்	மகாராணி.	இரண்
ெபண்க ம்	இ ற ம்	மண் யிட் 	அமர்ந்தனர்.	இரண் 	ெபண்கைள ம்

ைகச்	ேசர்த் த்	த விக்	ெகாண்டாற்	ேபால்	இ 	ைககளா ம்	பாசத்ேதா
அைணத் க்	ெகாண்டார்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி.

"அ ைமக்	 ழந்ைதகேள!	உங்க க் 	எல்லா	மங்கலங்க ம்	உண்டாகட் ம்.
அறி ம்,	தி ம்	மிக்க	நல்ல	நாயகர்கள்	வாய்க்கட் ம்!"

மகாராணி	இப்ப 	அவர்கைள	வாழ்த்திக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	நிலா	 ற்றத்தின்
ெதன்	பக்கம்	மதிற் வ க் க்	கீேழ	இ ந்த	அரண்மைன	நந்தவனத்திலி ந்
ஒ 	 ரமான	 ப்பா 	எ ந்த .	அைதய த் ச்	சடசடெவன் 	ஒ 	ெபரிய
மரக்கிைள	 றிந் 	வி ம்	ஓைச	ேகட்ட .	ஆந்ைதகள்	அலறின.	'தி 	தி '	ெவன
ஆட்கள்	ஓ ம்	கால 	ஓைச ம்,	இனம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாத	ேவ 	சில
சத்தங்க ம்	அரண்மைன	நந்தவனத்திலி ந் 	கிளம்பின.	நந்தவனத்தில்
ைலக்	ெகான்றாகத்	தீப்பந்தங்கள்	மின்னிக்	ெகாண் ந்தன.	நிலா
ற்றத்திலி ந்த	மகாராணி	உட்பட	எல்ேலா ம்	தி க்கிட் 	எ ந்தார்கள்.	'என்ன?



என்ன?'	என்ற	ேகள்வி	ஒவ்ெவா வர்	வாயிலி ந் ம்	 ந்தி	எ ந்த .	எல்ேலா ம்
நந்தவனத்தின்	பக்கமாக	மிரண்ட	பார்ைவயால்	தி ம்பிப்	பார்த்தனர்.	அங்ேக
தீப்பந்தங்கேளா 	வீரர்கள்	ஓ வ ம்,	'பி !	விடாேத!'	என்ற	 ப்பா க ம்	கண்
அவர்கள்	திைகத்தனர்.
-------------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.6.	����	������	�����?

ேதாணித்	 ைறயிலி ந் 	இரவின்	அகால	ேநரத்தில்	 றப்பட்ட	அந்தப்	பட
பறளியாற்ைறக்	கடந் 	ெகாண் ந்த .	ஆற்றில்	ெவள்ளத்தின்	ேவக ம்,
ழிப் ம்	மி தியாக	இ ந்ததால்	அம்பலவன்	ேவளான்	படைக	ெமல்லச்	ெச த்திக்

ெகாண் 	ேபானான்.

படகில்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	மகாமண்டேல வரர்	தளபதி
வல்லாளேதவனிடம்	கலகலப்பாகப்	ேபசினார்.	அவ ைடய	தி க் மரி
ழல்வாய்ெமாழி	நாச்சியா ம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேவ க்ைகயாக ம்,

கலகலப்பாக ம்	ேபசினாள்.	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளா ம்	ேபசினான்.
ழல்ெமாழிக் ப்	பக்கத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்த	அந்த	வாலிபத்	 றவிதான்

ேபசேவயில்ைல.	எப்ப யாவ 	அந்தத்	 றவிையப்	ேபச
ைவத் விடேவண் ெமன் 	தளபதி	ஆனமட் ம்	 யன்றான்.	ேவண் ெமன்ேற
ேபச்சினிைடேய	 றவிகைளப்	பற்றிப்	ேபசினான்.	அப்ேபாதாவ 	அந்த	இளம்	 றவி
வாய்	திறந் 	ேப வாெரன் 	அவன்	எதிர்பார்த் 	ஏமாற்றம்	அைடந்தான்.
உத கைள	ெநகிழ்ந் 	ெமௗனமாக	ஒ 	 ன்னைக	ெசய் விட் ப்
ேபசாமலி ந்தார்	அவர்.	'மனிதர்	வாய்	ேபச	 யாத	ஊைமேயா?'	என் 	சந்ேதகம்
உண்டாகிவிட்ட 	அவ க் .

மகாமண்டேல வரராவ 	அவ ைடய	 தல்வியாவ 	அந்தத்	 றவிையத்	தனக்
அறி கம்	ெசய் 	ைவப்பார்கள்	என் 	தளபதி	எதிர்பார்த்தான்.	ஆனால்	அவர்கள்
அைதச்	ெசய்யேவ	இல்ைல.	ேவண் ெமன்ேற	அறி கம்	ெசய்யாமலி ப்ப 	ேபால்
ேதான்றிய 	அவ க் .	'இந்தத்	 றவி	யார்?	எங்கி ந் 	வ கிறார்?	ஏன்	இபப் ப்
ேபசாமல்	ஊைம	ேபால்	ெமௗனமாக	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	வ கிறார்?'	என்
ெவளிப்பைடயாக	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பியிடம்	ேந க் 	ேநர்	ேகட் விடலாம்.
ஆனால்	அந்தத்	 றவிைய ம்	அ கில்	ைவத் க்	ெகாண்ேட	அப்ப க்	ேகட்ப
அவ்வள 	சிறந்த	 ைறயாகா .	பண்பற்ற	 ரட் 	விசாரைணயாக	 ந் வி ம்
அ !

அவர்கள்	ேவண் ெமன்ேற	பி வாதமாக	அைதத்	தன்னிடம்	ெசால்ல	வி ம்பாத
ேபால்	மைறக் ம்	ேபா 	ேகட்ப 	நாகரிகமில்ைல.	ஆனால்	ஒ 	உண்ைமையத்
தளபதி	வல்லாளேதவன்	ெதளிவாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	தி மணமாகாத
தம்	 மாரிைய	அந்த	வாலிப	வய த்	 றவிேயா 	ெந ங்கிப்	பழகவி வைதக்
கண்ட	ேபா ,	 றவிக் ம்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிக் ம்	ெந ங்கிய	விதத்தில்
உறேவா	ெதாடர்ேபா	இ க்க	ேவண் ெமன் 	ெதரிந்த .	 ழல்ெமாழி	அந்தத்
றவியிடம்	நடந் 	ெகாண்ட	விதம்	எவ்வளேவா	நாள்	ெதரிந் 	பழகிய	மாதிரி



ச்சேமா,	நாணேமா	இல்லாமல்	இ ந்த .	தன்	பக்கத்தில்	கன்னிப்	ப வத்
அழ 	 ரித் 	நிற் ம்	ஓர்	இளம்	ெபண்	படகில்	உட்கார்ந்தி க்கிறாேள	என்
றவி	 ச்சமைடந்ததாகத்	ெதரியவில்ைல.	அேத	ேபால்	தளதளெவன் 	உ க்கிய

ெசம்ெபான்	ேபான்ற	நிற ம்,	இளைமக்	கட்டைமந்த	காைள	ேபான்ற	உட ம்,	அழ
த ம் ம்	 கத்	ேதாற்ற மாக	ஓர்	ஆண்	மகன்	தன்	அ ேக	உட்கார்ந்தி க்கிறாேன
என் 	மகாமண்டேல வரரின்	 மாரி ம்	 சியதாகத்	ெதரியவில்ைல.	அவள்
ெந ங்கி	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்தாள்.	அ க்க 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றவியின்
கத்ைத	ஏறிட் ப்	பார்த்தாள்!	இவற்ைறெயல்லாம்	பார்த் த்தான்	தளபதி	மனம்
ழம்பினான்.	பட 	ேமேல	 ன்ேனறிச்	ெசன் 	ெகாண் ந்த .

ஆண்பிள்ைளயாகிய	வல்லாளேதவைனேய	அந்த	இளந் றவியின்	ேதாற்றம்
மயக்கிய .	'இந்த	 கத்ைத	இன்ெனா 	 ைற	பார்!'	என் 	பார்த்தவன்	அல்ல
பார்த்தவைள	மீண் ம்	மீண் ம்	 ண்டக் ய	அதிசயமானேதார்	அழ
றவியின்	 கத்தில்	இ ந்த .

தங்கத்	தாம்பாளத்தில்	அைரக்கீைர	விைதையக்	ெகாட் 	ைவத்தாற்ேபால்	அந்தப்
ெபான்னிற	 கத்தில்	க க ெவன் 	வளர்ந்தி ந்த	தா 	எ ப்பாக	இ ந்த .
தளபதி	மீண் ம்	நிலா	ஒளியில்	பட க் ள்	தன்	எதிேர	உட்கார்ந்தி க் ம்
றவிையப்	பார்த்தான்.

அந்தக்	கம்பீரமான	பார்ைவ,	அழகிய	கண்கள்,	நீண்ட	நாசி,	 ன்னைக	தவ ம்
சிவந்த	உத கள்	இவற்ைறெயல்லாம்	இதற் 	 ன்	எங்ேகா,	எப்ேபாேதா,	பல
ைறகள்	பார்த்தி ப்ப 	ேபால்	ஒ 	பிரைம.	ஒ 	தற்ெசயலான	நிைன

தி ெரன் 	வல்லாளேதவனின்	மனத்தில்	ஏற்பட்ட .

மாளிைகக்	கைரயி ள்ள	 ைறயில்	ேபாய்த்	ேதாணி	நிற்கிறவைர
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி ம்,	அவ ைடய	ெபண் ம்	எைத	எைதேயா
ேபசினார்கள்.	மகாராணியாரின்	உடல்நலம்,	வடபாண் 	நாட் ன்	அரசியல்	நிைலைம,
ைற கத்திற் 	வந் 	ெசல் ம்	ெவளிநாட் 	மரக்கலங்கள்,	ேகாட்டாற்றி ள்ள

ெதன்பாண் ப்	ெப ம்	பைடகளின்	நிைலைம	என் 	எத்தைனேயா	ெசய்திகைளப்
பற்றி	விரிவாக	விவாதித் ப்	ேபசினார்கள்.	ஆனால்	தப்பித்	தவறிக்	 ட	அந்த
வாலிபத்	 றவிையப்	பற்றிப்	ேபசவில்ைல.

'இந்த	அகால	ேவைளயில்	இவர்கேளா 	எங்ேக	ேபாய்விட் 	மாளிைகக் த்
தி ம் கிறார்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி?'	என் 	இன்ெனா 	சந்ேதக ம்
தளபதிக் 	ஏற்பட்ட .	கைரயில்	இறங்கிய ம்	மகாமண்டேல வரர்	ெசய்த	 தல்
காரியம்	வீரத்தளபதி	வல்லாளேதவ ைடய	சந்ேதகத்ைத	ேம ம்	வளர்ப்பதாகேவ
இ ந்த .



" ழல்	ெமாழி!	தளபதி	ஏேதா	 க்கியமான	ெசய்தி	ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்.
அவேரா 	நான்	தனியாகப்	ேபச	ேவண் ம்.	நீ	' வாமி'கைள	அைழத் க்	ெகாண்
ேபாய்	வசந்த	மண்டபத்தில்	தங் வதற் 	ேவண் ய	ஏற்பா கைளச்	ெசய்
ெகா "	என் 	தீவின்	ேமற் க்	ேகா யிலி ந்த	வசந்த	மண்டபக்	கட்டடத்ைதச்
ட் க்	காட் னார்	மகாமண்டேல வரர்.	"ஆகட் ம்	அப்பா!	'இவைர'	நான்

கவனித் க்	ெகாள்கிேறன்.	நீங்கள்	தளபதியாைர	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்
உங்கள்	காரியத்ைதக்	கவனி ங்கள்"	என் 	ெசால்லிவிட் ,	அவ ைடய	ெபண்
ழல்ெமாழி	அந்த	இளந் றவிைய	அைழத் க்	ெகாண் 	அேத	ேநரத்தில்	தனிேய

வசந்த	மண்டபத்ைத	ேநாக்கி	நடந்தைதப்	பார்த்த	ேபா 	தளபதி	திைகத் ப்	ேபாய்
நின் விட்டான்.	அவன்	மனத் க் ள்	நிகழ்ந் 	ெகாண் ந்த	மர்மக்	 ழப்பம்
இன் ம்	ஒ 	ப 	அதிகமாகிவிட்ட .

"என்ன	தளபதி?	நாம்	ேபாகலாமா?	அந்தரங்க	மண்டபத்தில்	ேபாய்	நாம்
ேபசேவண் யைதப்	ேப ேவாம்"	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	 ன்னால்	நடந்தார்
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.	தளபதி	வசந்த	மண்டபத்ைத	ேநாக்கி	நடந்
ெகாண் க் ம்	அந்தத்	 றவிைய ம்,	 ங்ெகா 	அைசந் 	 வள்வ 	ேபால்
அவர்	அ ேக	நைட	பயி ம்	 ழல்ெமாழிைய ம்	தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	மகாமண்டேல வரைரப்	பின்பற்றி	நடந்தான்.

"தளபதி!	வழிையப்	பார்த் 	நடந் 	வா!	மைழ	ெபய்த	ஈரம்;	வ க்கி	விடப்
ேபாகிற .	எங்ேகேயா	பார்த் க்	ெகாண் 	நடக்கிறாேய?"	என் 	அவர்	 றிப்பாகத்
தன்	ெசயைலக்	கண் த்த	ேபா 	தான்	தி ம்பிப்	பார்ப்பைத	வல்லாளேதவன்
நி த்திக்	ெகாண்டான்.	அப்ேபா 	மகாமண்டேல வர ம்	தா ம்	தனியாக
இ ப்பதால்	அந்தத்	 றவிையப்	பற்றி	அவரிடம்	விசாரிப்ப 	தவறில்ைல	என்
அவ க் த்	ேதான்றிய .

"மகாமண்டேல வரரிடம்	அ ேயன்	ஒ 	சந்ேதகம்	ேகட்கலாேமா?"	என்றான்.

ன்னால்	'வி வி '	ெவன் 	விைரந் 	நடந் 	ெகாண் ந்த
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி	நின் 	அவைனத்	தி ம்பிப்	பார்த்தார்.	இைமயாமல்
அவர்	பார்த்த	அந்தப்	பார்ைவயில்	ஆத்திரமா?	திைகப்பா?	ெவ ப்பா?	ேகாபமா?	-
எ 	நிைறந்தி ந்த 	என்பைத	வல்லாளேதவனால்	விளங்கிக்	ெகாள்ள

யவில்ைல.

"சந்ேதகமா!	என்ன	சந்ேதகம்?"	நிதானமான	 ரலில்	பதற்றமில்லாமல்	ெவளி
வந்த 	அவ ைடய	ேகள்வி.

மகாமண்டேல வரர்	தி ம்பிப்	பார்த்த	விதத்ைத ம்	ேகட்ட	ேகள்விைய ம்	பார்த்
ஒ 	கணம்	அப்ப ேய	அயர்ந் 	ேபாய்	நின் விட்டான்	வீரத்தளபதி.	தான்	ேகட்க



நிைனத்தைத	ேகட்காமேல	இ ந் 	விடலாமா	என் 	ஒ விதத்	தயக்கம்	 ட
அவ க் 	உண்டாயிற் .	அறிவி ம்,	அ பவத்தி ம்,	 ழ்ச்சியி ம்,	எைத ம்
ஆ ம்	திறைமயி ம்	மைல	ேபால்	உயர்ந்த	மகாமண்டேல வரரிடம்	எைத ம்
மைறக்க	 யா .	ஒவ்ெவா 	ெசால்லி ம்,	ஒவ்ெவா 	பார்ைவயி ம்,	ஒவ்ெவா
அைசவி ம்	மனத்தின்	ஆழத்தில்	ப ங்கியி க் ம்	அதற் 	 லமான
எண்ணத்ைத	ஊ வி	அறியக் யவர்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.	எனேவ
ேகட்க	நிைனத்தைத	மைறக்காமல்	ேகட் 	வி வெதன் 	உ தி	ெசய் 	ெகாண் ,
"நம்ேமா 	படகில்	வந்தாேர,	அந்தத்	 றவி..."	என் 	ெதாடங்கி,	அவன்	தன்
ேகள்விையக்	ேகட் 	 ப்பதற் ள்ேளேய	அவர்	இைடமறித் ப்	பதில்	ெசால்லத்
ெதாடங்கிவிட்டார்.

"அவர்	இன்னாெரன் 	அறிவதற்காகப்	பட 	 றப்பட்ட	ேபாதிலி ந் 	நீ
த் க்	ெகாண் ப்ப 	எனக் த்	ெதரி ம்.	வல்லாளா!	அவைர	வாய்

திறந் 	ேபச	ைவப்பதற்காக	நீ	ெசய்த	சாகஸங்கைள	ெயல்லாம்	பார்த் 	உள் ரச்
சிரித் க்	ெகாண் தான்	வந்ேதன்	நான்.	அவைரப்	பற்றி	நீ	கட்டாயம்	ெதரிந்
ெகாள்ளத்தான்	ேவண் ம்.	ஆனால்	இப்ேபா 	ேவண்டாம்,	அதற்ெகா 	சமயம்
வ ம்"	என் 	ெசால்லிவிட் க்	 ம் த்தனமானெதா 	சிரிப்ைப	இதழ்களில்
மலரச்	ெசய்தார்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.

தன்	ேகள்விக் 	விைட	ெசால்லாமல்	அவர்	சாமர்த்தியமாக	அைத	ம த்த	விதம்
தளபதிைய	அதிர்ச்சியைடயச்	ெசய்த .	"வல்லாளேதவா!	நீ	வந்தி க்கிற
ேநரத்ைத ம்	அவசரத்ைத ம்	பார்த்தால்	மிக	மிக	இன்றியைமயாத
காரியமாகத்தான்	வந்தி ப்பாய்	என் 	எனக் 	ேதான் கிற .	இந்தத்	 றவிையப்
பற்றி	விசாரித் 	உன்	ேநரத்ைத	வீணாக்கிக்	ெகாண் க்காேத.	வந்த
காரியத்ைதப்	ேப ேவாம்,	வா!"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	மாளிைகயின்
அந்தரங்க	அைற	வாசலில்	வந் 	நின்றார்	மகாமண்டேல வரர்.
அங்கி ந்த	ேசவகன்	ஒ வன்	ஓ 	வந் 	அந்தரங்க	அைறயின்	மணிகள்
ெபா த்தப்பட்ட	கத கைளத்	திறந் 	விட்டான்.	கத களில்	ெதாங்கிய	மணிகள்
அைமதியான	இரவில்	கலகலெவன் 	ஒலித்தன.	உள்ேள	எரிந் 	ெகாண் ந்த
தீபங்கைளத்	 ண் 	விட்டான்.	 ப	கலசங்களிலி ந்த	அனைல	ஊதிக்	கனியச்
ெசய் 	அதில்	அகில்	ெபா ையத்	 வினான்.	தீபங்களின்	ஒளி ம்,	 பங்களின்
ந மண மாக	அற் தச்	ேசாைப டன்	விளங்கிய	அந்த	அைறக் ள்	இ வ ம்
ைழந்த டன்	ேசவகன்	ெவளிப் றமாக	வந் 	நின் 	ெகாண் 	கத கைள

இ த் ச்	சாத்தினான்.	ம ப ம்	ஒேர	சமயத்தில்	இ 	கத களி ம்	இ ந்த
எல்லா	மணிக ம்	ஒலித் 	ஓய்ந்தன.	ேசவகன்	அங்ேகேய	காவலாக	நின்
ெகாண்டான்.

இைடயாற் மங்கலம்	மாளிைக	கடல்	ேபால்	ெபரிய .	ெசால்லப்	ேபானால்	இரண்
ஆ க க் 	ந ேவ	நதிகளின்	ெசல்லப்	பிள்ைள	ேபால்	அைமந்தி ந்த	அந்தத்



தீவின்	 க்கால்	ப தி	இடம்	அந்த	மாெப ம்	மாளிைகதான்.	கட க் 	அ யில்
எத்தைன	இரகசியங்கள்	மர்மங்கள்	அ ர்வப்	ெபா ள்கள்	 ழ்கிக்
கிடக்கின்றனேவா	ெதரியா .	ஆனால்	இைடயாற் 	நாஞ்சில்	அரசியலில்
எண்ணற்ற	மர்மங்கள்	மைறந்தி க்கின்றன	என்பார்கள்.

மாளிைகயின்	 க்கியமான	அைறகளின்	கத களிெலல்லாம்	நிச்சயமாக	மணிகள்
ெபா த்தப்பட் க் ம்.	எவ்வள 	ெம வாகக்	கதைவத்	திறக்க	 யன்றா ம்
சி 	சி 	ெவண்கல	மணிகள்	நா 	அைசந் 	கணீெரன் 	ஒலிையக்
கிளப்பிவி ம்.	தனியாக	உட்கார்ந் 	அந்தரங்கமான	ெசய்திகைளப்	ேப ம்ேபாேதா
மந்திராேலாசைனயில்	இ க் ம்	ேபாேதா	அன்னியர்	எவ ம்	 ன்னறிவிப்பின்றி
உள்ேள	 ைழந் 	விட	 யாதப 	கத கைள	இப்ப 	 க்கமாக
அைமத்தி ந்தார்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.

அரசியல்	ேமைத ம்,	அறி ச்	ெசல்வ ம்,	இராஜ	தந்திரங்களின்	இ ப்பிட மான
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பியின்	எண்ணங்கைள ம்	ெசயல்கைள ம்,	மனத்ைத ம்
வல்லாளேதவன்	எப்ப 	 	அளவில்	இன் வைர	ெதரிந் 	ெகாள்ள

யவில்ைலேயா,	அேத	ேபால்	அந்த	மாளிைகயி ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாத
அல்ல 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யாத	இன் ம்	எத்தைன	எத்தைனேயா
விசித்திரமான	இடங்கள்	இ ந்தன.

வரிைச	வரிைசயாக	அணிவ த் 	நிற் ம்	ஆயிரக்கணக்கான	பைடவீரர்க க்
ந ேவ	ேபார்க்களத்தில்	நின் 	அஞ்சாமல்	கட்டைளகைள	இட் ம்,	ைகயில்
வாேளந்தி ம்,	ஒ 	ெப ம்	பைடயிைன	 ன்னின் 	நடத்தி	ெவற்றி	ெப ம்	திறன்
அவனிடம்	இ ந்த .	ஆனால்	 றத்தாய	நாட் 	மகாமண்டேல வரர்	ெசய்ய
நிைனக் ம்	ெசயல்கைள ம்	எண்ணங்கைள ம்	 ணிந் 	 ன்னின் 	ஆரா ம்
இதயத்	திடம்	அவ க் 	இல்ைல.	அந்த	ஒ 	விஷயத்தில்	மட் ம்	அவன்	மனம்
இந்த	ெநா 	வைர	பலவீனம்	என்ற	எல்ைலக்ேகாட்ைட	மீறி	அப்பாற்	ெசன்றேத
இல்ைல.	இதற் ப்	பல	காரணங்கள்	உண் .	மகாமண்டேல வரரின்	 கத்ைதப்
பார்த் க்	ெகாண் 	அவ க் 	எதிேர	உட்கார்ந் 	ேப ம்	ேபா 	இதயத்ைத
மைறத் 	எந்தப்	ெபாய்ைய ம்	ேபச யா .	உயர்ந்ேதாங்கி,	வானமண்டலத்ைத
அைணந் 	நிற் ம்	பிரமாண்டமான	ஒ 	மைலச்சிகரத்ைதக்	கண்ெணதிேர
பார்க்கிற	உணர்ச்சி	உண்டா ம்,	அந்த	மனிதரின்	 கத்ைத	பார்க் ம்	ேபா .
ஆகேவ	எவ்வள தான்	மைறக்க	 யன்றா ம்	உண்ைமதான்	வாயில்	வ ம்.
தன்னிடம்	யார்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தா ம்	ேவெறங்காவ 	பராக் ப்	பார்த் க்
ெகாண் 	அந்தப்	ேபச்ைசக்	ேகட் ம்	வழக்கம்	அவரிடம்	கிைடயேவ	கிைடயா .
ேப கிறவனின்	 கத்ைத ம்	அதி ள்ள	கண்கைள ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	தான்
ேபச்ைசக்	ேகட்பார்.	அந்தப்	பார்ைவ	ேப கிறவனின்	மனத்தில்	 ைதந் 	ெகாள்ள
ய கிற	உண்ைமகைளெயல்லாம்	 த்தி	இ த் 	ெவளிேய	ெகாண் 	வந்

வி ம்.	அவ்வள 	 ர்ைம	அதற் !



அவசியம்	ஏற்பட்டாெலாழிய	இைடயில்	 க்கிட் 	எைத ம்	ேகள்வி	ேகட்காமல்,
எதிராளியின்	ேபச்ைசக்	 ர்ந் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	ேபாவார்.

அவரிடம்	இப்ப ப்	பல ைற	அ பவப்பட் ந்த	தளபதி	வல்லாளேதவன்	அன்
அந்தரங்க	அைறக் ள்	அவேரா 	 ைழந்த	ேபா 	மிக ம்
ன்ெனச்சரிக்ைக டன்	அவசியமானவற்ைறத்	தவிர	ேவெறைத ம்	ேபசக்
டாெதன் 	மனத்ைத	உ திப்ப த்திக்	ெகாண் 	தான்	 ைழந்தான்.

கன்னியா மரியில்	ைகப்பற்றிய	ஓைலையப்	பற்றி	அவரிடம்	வாய்	தவறி	உளறி
விடக் டாெதன் 	தீர்மானித் க்	ெகாண்டான்	வல்லாளேதவன்.

ஆனால்,	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பியிடம்	ேபசத்	ெதாடங்கிவிட்ட ம்	தளபதி
வல்லாளேதவன்	எைத	எைத	மகாமண்டேல வரரிடம்	ெசால்லக்	 டாெதன்
நிைனத் க்	ெகாண் ந்தாேனா,	அைவெயல்லாம்	அவைனயறியாமேல	அவன்
வாயில்	வந் 	விட்டன.	அவர்கள்	உட்கார்ந்தி ந்த	அந்தரங்க	அைற	ஒளிமயமாக
இ ந்த .	 பப்	 ைகயின்	ந மணம்!	அன்னக்ெகா 	விளக் களின்	ஒளி!
நாற் ற ம்	 வர்களில்	அழகான	ஓவியங்கள்!	அைற	 வ ம்	கட் த்	ெதாடங்க
விடப்பட் ந்த	மல்லிைகப்	 ச்சரங்கள்!	 	மண ம்	அகிற் ைக ம்,	தீப	ஒளி ம்,
எதிேர	நிமிர்ந் 	உட்கார்ந் 	தன்ைனேய	இைமக்காமல்,	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பியின்	பார்ைவ ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	தளபதிைய	என்னேவா
ெசய்தன!

றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயிலி ந் 	மகாராணியார்	கன்னியா மரிக் ப்
றப்பட்ட ,	பாைறயி க்கில்	ஒற்றர்கைளச்	சந்தித்த ,	தரிசனத்தின்	ேபா
மகாராணிக் 	ஏற்பட்ட	ஆபத் ,	ம நாள்	நாஞ்சில்	நாட் 	மகாசைபையக்
ட் மா 	மகாராணி	ஆைணயிட் ப்ப 	ஆகிய	எல்லா	விஷயங்கைள ம்

மகாமண்டேல வரரிடம்	அவன்	 றினான்.	ஒற்றர்களிடமி ந் 	ைகப்பற்றிய
ஓைலையப்	பற்றி	மட் ம்	அவன்	ெசால்லேவ	இல்ைல.

எல்லாவற்ைற ம்	ேகட் விட் 	மகாமண்டேல வரர்	சிரித்தார்.	"தளபதி!	எல்லாம்
சரி.	உன் ைடய	இ ப்பிலி க் ம்	அந்த	ஓைலயில்	என்ன	எ தியி க்கிறெதன்
எனக் த்	ெதரி ம்.	ஆனா ம்	அைத	என்னிடம்	எ த் க்	காட் 	வி வ தான்
ைற!"	என்றார்.

இைதக்	ேகட்ட ம்	வல்லாளேதவன்	ெவலெவலத் ப்	ேபானான்.	அவன்	உடல்
ந ங்கிய .	மகாமண்டேல வரர்	அவைன	ேநாக்கி	ெவற்றிப்	 ன்னைகப்	 த்தார்.
அேத	சமயம்	கத களின்	மணிகள்	ெமல்ல	ஒலித்தன.

-----------	
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நிலா	 ற்றத் ப்	ப களில்	ேவகமாக	இறங்கி	எல்ேலா ம்	கீேழ	ெசன்றனர்.
அத்தைன	ேப ைடய	மனத்தி ம்	திகில்	 ழ்ந்தி ந்த .	ேவற்றவர்	 ைழய

யாத	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடக் ள்	அைமதியான	நள்ளிரவில்
நந்தவனத்தில்	அப்ப 	ஒ 	பயங்கரக்	 ழப்பம்	ஏற்பட்டால்	யா க் த்தான்	திகில்
உண்டாகா ?

மகாராணி	வானவன்மாேதவியாரின்	மனம்	காரணமின்றி	ந ங்கிய .	'இன்
மாைல	கன்னியா மரிக் ப்	 றப்பட்டதிலி ந் 	என் ைடய	ேபாதாத	கால ம்
என்ேனா 	 றப்பட் விட்ட 	ேபாலி க்கிற .	இன்ைறக் க்	 ைற	இர
கழிவதற் ள்	இன் ம்	என்ெனன்ன	நடக்கப்	ேபாகின்றனேவா?	ஐேயா!
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பியின்	வார்த்ைதகைளக்	ேகட் 	இந்தப்	 றத்தாய	நாட் க்
ேகாட்ைடக் 	எதற்காக	வந் 	தங்கிேனன்	என் 	எண்ணி	அவர்	மனம்	வா னார்.
பகவதி ம்,	விலாசினி ம்	மிரண் 	ேபாய்	உடன்	நடந்தனர்.	ஆடவர்களான
பவழக்கனிவாய ம்,	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்	ேவகமாக	நந்தவனத்ைத	ேநாக்கி
ஓ னர்.	'நடக்கிற	கலவரம்	என்ன	என் 	நந்தவனத் க் 	ேநரில்	ேபாய்	விசாரித்
அறிய	ேவண் ம்'	என்ற	ஆவல்	மகாராணியின்	உள்ளத்தில்	அ வள ம்	இல்ைல.
'என்ன	ேவண் மானா ம்	நடக்கட் ம்!	எ 	நடந்தால்	எனக்ெகன்ன?	நாைளக்
மகாசைபக்	 ட்டம்	நடந் 	 கிற	வைர	பல்ைலக்	க த் க்	ெகாண் 	 ள்ளின்
ேமலி ப்ப 	ேபால்	இந்த	மாளிைகயில்	இ ந் 	தீர	ேவண் ய தான்.	அப் றம்
எந்தத்	தவப்	பள்ளியில்	ேபாய்	எப்ப 	வாழ்வின்	எஞ்சியி க் ம்	பாவ	நாட்கள்
கழியப்	ேபாகின்றனேவா?'	என்ற	பைழய	விரக்திதான்	மகாராணியின்	உள்ளத்தில்
உ திப்பட்ட .

அந்த	இரண் 	ெபண்கைள ம்	தன்	இ 	ைககளா ம்	பற்றிக்	ெகாண் ,	தான்
ெபற்ற	மக்கைள	அைழத் ச்	ெசல்வைதப்	ேபால்	பரிேவா ம்	பாசத்ேதா ம்
அைழத் க்	ெகாண் 	அந்தப் ரத் க் ச்	ெசன்றார்	மகாராணி.

இனி	நிலா ற்றத்தில்	நடன ம்,	பாட ம்	நிகழ்ந் 	 ம்	த வாயில்	ஏற்பட்ட
அந்தக்	 ழப்பம்	என்னெவன்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	அைதத்	ெதரிந்
ெகாள்வதற் 	 ன்	ஏற்ெகனேவ	நமக் த்	ெதரியாமல்	இந்தக்	கைதயில்	நடந்

ந் 	விட்ட	சில	 ன்	நிகழ்ச்சிகைள ம்	இங்ேக	ெதரிந் 	ெகாண் தான்
ஆகேவண் யி க்கிற .	அவற்ைறத்	ெதரிந் 	ெகாண்டால்	கைத	ெதாடர்விட் ப்
ேபாகாமல்	விளக்கமாகப்	 ரிவதற் 	இய ம்.

'மகாராணி	வானவன்மாேதவி	கன்னியா மரி	ஆலயத் க் 	வந்தி ந்த	அன்ைறய



தினம்	மாைலயில்	நாஞ்சில்	நாட் ன்	தளபதி	வல்லாளேதவன்,	ெப ம்	 லவராகிய
அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	காந்த ர்ச்சாைல	மணியம்பலங்காக் ம்	பவழக்கனிவாயர்
ஆகிய	எல்ேலா ம்	ஆலயத் க் ம்	வந்தி ந்தார்கேள!	மகாமண்டேல வரராகிய
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி ம்	அவ ைடய	 தல்வி ம்	மட் ம்	ஏன்	வரவில்ைல'
என்ற	சந்ேதகம்	ேநயர்க க் 	உண்டாகவில்ைலயா?	இந்தச்	சந்ேதகம்	இ வைர
ேநயர்க க் 	ஏற்படவில்ைலயானால்,	'உடன்	ஏற்ப த்திக்	ெகாள் ங்கள்'	என்
வற் த்திவிட் 	ேமேல	ெதாட கிேறன்.

அேத	தினம்	மாைலயில்	மகாமண்டேல வர ம்	அவ ைடய	 தல்வி	 ழல்வாய்
ெமாழி ம்,	இன் ம்	இந்தக்	கைதயில்	இ வைர	நமக் 	அறி கமாகாத	ஒ
திய	பாத்திர ம்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	ேமல் றம்		ேமைல	மண்டலக்
கடற்கைரயின்	 க்கியத்	 ைற கப்	பட் னமாகிய	விழிஞத்தில்	நின்
ெகாண் ப்பைதக்	காண்கிேறாம்.

சாரி	சாரியாக	ஏற் மதிக் 	அ க்கி	ைவக்கப்பட் ந்த	மிள ப்	ெபாதிகள்,
ெகாற்ைக	 த் ச்	சலாபத்திலி ந் 	 த்திைரயிட் க்	ெகாண் 	வரப்பட் ந்த
த் 	 ட்ைடகள்,	ஏலக்காய்,	இலவங்கம்,	சாதிக்காய்,	கிராம் 	ஆகிய	வாசைனத்

திரவியங்கள்	அடங்கிய	ெபாதிகள்	எல்லாம்	கிடந்தன	அந்தத்	 ைற கத்தில்.
நாஞ்சில்	நாட் 	அரசாங்க	இலச்சிைனயாகிய	ேமழிேயா 	 ய	கலப்ைப ம்,
அதன்	ஒ 	 ைலயில்	பாண் யர்	மீன்	இலச்சிைன ம்	பதித்த	ெபரிய	ெபரிய
ெகா கள்	மரக்கலங்கலின்	 ம்பில்	அைசந்தா க்	ெகாண் ந்தன.	பல	ேதசத்
வியாபாரிகளின்	 ட்ட ம்,	பிரயாணம்	ெசய் 	வந் 	இறங்கியவர்கள்,	பிரயாணம்
ெசய்வதற்காகக்	கப்பேலற	வந்தி ப்பவர்களின்	 ட்டங்க மாகத்	 ைற கம்
கலகலப்பாக	இ ந்த .

இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி ம்,	அவர்	மக ம்,	அவர்கேளா 	இ ந்த	 ட்ைடயான
ஓர்	இைளஞ ம்,	 ைற கத் க் 	வந் 	ேசர	ேவண் ய	கப்பெலான்ைற
எதிர்பார்த் க்	காத்தி ப்பவர்கைளப்	ேபால்	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.
அவர்கேளா 	இ ந்த	அந்த	இைளஞன்	பார்ப்பதற் 	விசித்திரமான	ேதாற்றத்ைத
உைடயவனாக	இ ந்தான்.	'தமிழ்	 னிவர்	அகத்தியைரப்	பார்த்தி ந்தால்
இவைனப்	பார்க்க	ேவண்டாம்'	-	என் 	ெசால்லத்	தக்க	 ட்ைடயான	ேதாற்றம்,
பீமேசனைனப்	ேபாலக்	கட்டைமந்த	உடல்,	உ ண்ைட	 கம்,	 க் ம்	விழி மாக
எ ப்பான	ேதாற்றம்.	ெநற்றியில்	தீபச்	 டர்ேபால்	சிவப் 	நிறத்தில்	ஒ 	சிந் ரக்
கீறல்	-	இ 	அவன்	இட் க்	ெகாண் ந்த	திலகம்.	ெசவிகளில்	சங் 	சக்கர
வ வமாக	 த் கள்	பதிக்கப்	ெபற்ற	இரண் 	 த் க்	க க்கன்கள்	மின்னின.
லத்தாராகக்	கச்சம்	ைவத் க்	கட் க்	ெகாண் ந்த	ஆைட	 ழங்கா க்

ேமல்	ெதாங்கிய .	அ க்க 	எைதயாவ 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	இ 	இ ெயன்
சிரித் க்	ெகாண் ந்தான்	அவன்.	அப்ப ச்	சிரிக் ம்	ேபா 	 ன் றமாக

ந்தி ந்த	அவன்	தைலயின்	சிறிய	 மி	ஆ வ 	காண்பதற்



ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .	அவன்	 வனவற்ைறக்	ேகட் 	மகாமண்டேல வரர்
அவ்வளவாக	இரசித் 	சிரிக்கவில்ைலயானா ம்	அவ ைடய	 மாரி	 ழல்ெமாழி
தன்	 ல்ைலப்	பற்கள்	ெதரியச்	சிரித் 	அ பவித் க்	ெகாண் ந்தாள்.
அதிகமாகச்	ெசான்னா ம்	இ பத்ெதட் 	வய க் 	ேமல்	மதிப்பிட் ச்	ெசால்ல

யா 	அந்த	இைளஞ க் .	அவ ைடய	ைவதிகமான	இந்த	எளிய
ேகாலத் க் 	ஒ 	சிறிய	விதிவிலக் ப்	ேபால்	இைடயில்	ஒ 	வாள்	உைறேயா
ெதாங்கிய .

அவர்கள்	நின் 	ெகாண் ந்த	வழியாக	வந் 	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த
ட்டத்தினரில்	அந்த	இைளஞனின்	விசித்திரத்	ேதாற்றத்ைத ம்,	அவன்	சிரித் ச்

சிரித் ப்	ேப ம்	ேவ க்ைகயான	காட்சிைய ம்	ஒ 	கணம்	நின் 	வியப் டன்
பார்த் விட் ப்	ேபாகாதவர்கேள	இல்ைல.	மகாமண்டேல வரர்	ெதன்ேமற் த்
திைசயில்	கடைலேய	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.

தி ெரன் 	அந்த	இைளஞனின்	பக்கமாகத்	தி ம்பி,	"ேசந்தா!	கிளம் .	இன்
மாைல	மகாராணியார்	கன்னியா மரிக் 	வரப்	ேபாவைத	மறந் 	விட்டாயா?
இங்ேக	நின் 	ெகாண் 	உன்	சிரிப்ெபாலியால்	கடற்கைரையேய	அதிர	அ த் க்
ெகாண் க்கிறாேய!	கப்பல்	வந்த ம்	நா ம்,	 ழல்ெமாழி ம்	அவைர
மாளிைகக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகிேறாம்.	எவ்வள 	நாழிைகயானா ம்
நாங்கள்	இங்ேக	இன்றிர 	தங்க	மாட்ேடாம்.	மாளிைகக் 	வந் 	ேசர்ந்
வி ேவாம்.	அேத	ேபால்	நீ ம்	மாளிைகக் 	வந் வி .	உனக்காகத்	ெதன்கைரயில்
அம்பலவன்	ேவளாைனத்	ேதாணிேயா 	காத்தி க்கச்	ெசய்ேவன்.	மகாராணி
கன்னியா மரியிலி ந் 	ேகாட்ைடக் த்	தி ம்பிப்	ேபாய்ச்	ேசர்கிறவைர
என்ெனன்ன	நடக்கிற 	என்பைத	ஒன் 	விடாமல்	கவனித் க்	ெகாண் 	வந்
ெசால்ல	ேவண் ம்.	நீ	அங்ேக	ெசன் 	கவனிப்பைத	ேவ 	யா ம்	ெதரிந்
ெகாள்ளாதப 	மைறந் 	கவனிக்க	ேவண் ய 	மிக	 க்கியம்.	நீ	வந்
தகவல்கைளக்	 கிற	வைரயில்	நான்	உறங்காமல்	உனக்காக	விழித் க்
ெகாண் 	காத்தி ப்ேபன்."

மகாமண்டேல வரரின்	இந்தக்	கம்பீரமான	கட்ட்டைளையக்	ேகட்ட ம்	சிரித் ப்
ேபசிக்	ெகாண் ந்த	அந்த	இைளஞனின்	 கத்தில்	ெபா ப் ம்	கடைம
உணர்ச்சி ம்	 	ெகாண்டன.

"அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்	பிர "	என் 	ெசால்லிக்	ைக ப்பி	வணங்கி	விட் க்
கிளம்பினான்	அவன்.

"ேசந்தா!	ெகாஞ்சம்	இப்ப 	அ ேக	வா.	இைத ம்	ேகட் க்	ெகாண் 	ேபா."	சிறி
ரம்	நடந் 	ெசன் 	விட்ட	அவைன	மீண் ம்	ைக	நீட் க்	 ப்பிட்டார்,

இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.	அவன்	தி ம்பி	நடந் 	வந்தான்.



நாஞ்சில்	நாட் 	ேவளாளப்	ெப மக்கள்	ெநல்	ேபாட் 	ைவத்தி க்கப்
பயன்ப த் ம்	 கிய	தாழி	ஒன் 	உ ண் 	உ ண் 	வ வ 	ேபால்	அந்தக்
ட்ைட	இைளஞன்	நடப்ப 	பார்ப்பவர்க க் ச்	சிரிப்ைப	 ட் ய .

"ேசந்தா!	நா ம்	 ழல்ெமாழி ம்	இங்ேக	விழிஞத் க் 	வந்தி க் ம்	ெசய்திைய
ேவ 	யாரிட ம்	ெசால்லி	விடாேத.	எச்சரிக்ைகயாக	நடந் 	ெகாள்!	நா ம்
ழல்ெமாழி ம்,	'கப்பலில்	வ கின்றவ ம்'	தி ம்பிச்	ெசல்கிற	வழியில்	 சீந்திரம்

தா மாலய	விண்ணகரத்தில்	சிறி 	ேநரம்	தங்கித்	தரிசித் விட் 	ேபாகலாம்
என் 	நிைனத்தி க்கிேறன்.	இர 	மாளிைகக் 	வ வதற் 	 ன்ேப	அவசரமான
ெசய்தி	ஏதாவ 	என்னிடம்	ெசால்ல	ேவண் யி ந்தால்	 சீந்திரத் க் 	ஒ 	நைட
வந் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபா"	என் 	அவன்	காத ேக	 னிந் 	தணிந்த	 ரலில்
றினார்	அவர்.	அவ ைடய	உ ண்ைடத்	தைல ம்	அதில்	 யப்பட் ந்த
மி ம்	சம்மதத் க் 	அறி றியாக	அைசந்தன.	"சரி!	அவ்வள தான்.

ேபாய்வா"	என்றார்	அவர்.

ைற கத்தின்	 ங்கச்	சாவ க் 	அ கில்	கட் யி ந்த	தன்	 திைரைய
அவிழ்த் 	அதன்	ேமல்	தாவி	ஏறிக்	ெகாண்டான்	அந்தக்	 ட்ைட	இைளஞன்.
திைர	சாைலயில்	தி ம்பி	ேவகமாகச்	ெசன்ற .	வாமனாவதாரம்	ேபான்ற	அந்தக்
றள்	வ வ	இைளஞன்	 திைரக்	க வாளத்ைதப்	பி த் க்	ெகாண் 	சவாரி

ெசய் ம்	காட்சிையத்	 ைற கத்தில்	நின் 	ெகாண் ந்தவர்களில்	சிலர்
வியப் டன்	தி ம்பிப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவன 	 திைர	கிழக்ேக
காந்த ர்	இராஜ	பாட்ைடயில்	தி ம்பிக்	கன்னியா மரிைய	ேநாக்கி	விைரந்
ெசன்ற .

வியப் க் ம்,	விந்ைதக் ம்	காரணமான	இந்த	இைளஞன்	யார்,	ெதரி மா?
மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிையத்	ெதரிந்தவர்க க்
இவைன ம்	ெதரிந்தி க்க	ேவண் ம்.	'நாராயணன்	ேசந்தன்'	என் ம்
ெபயைர ைடய	இந்தக்	 ட்ைட	இைளஞன்	மகாமண்டேல வர க் 	வல
ைகையப்	ேபால	உதவி	வ பவன்.	

'உ 	கண் 	எள்ளாைம	ேவண் ம்	உ ள்	ெப ந்	ேதர்க்( )
அச்சாணி	யன்னா	 ைடத் .'	

என்ற	தி வள் வ	நாயனார்	 றிய ளிய	தி க் ற க் ப்	ெபா த்தமானவன்
நாராயணன்	ேசந்தன்.	'நாடக	அரங்கில்	வந் 	ேபாகின்ற	வி டகைனப்	ேபாலத்
ேதான் ம்	இந்தக்	 ட்ைட	மனிதனால்	ஒ 	ெபரிய	சாம்ராஜ்யத்ைதேய
நிர்வகிக் ம்	மகாமண்டேல வர க் 	என்ன	ஆகப்	ேபாகிற ?'	என் 	யாராவ
நிைனத்தால்	அ 	 தல்	தரமான	தவ .	நாஞ்சில்	நாட் க் ம்	அதன்	அரசாட்சி



அைமப் க் ம்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி	எவ்வள 	 க்கியமானவேரா
அவ்வள க் 	அவ க் 	 க்கியமானவன்	இந்த	நாராயணன்	ேசந்தன்.	இவைன
அவ ைடய	உதவி	ஆள்	என்பதா,	அந்தரங்க	ஒற்றன்	என்பதா,	நண்பன்	என்பதா,
மாணவன்	என்பதா	என்ெறல்லாம்	தனித்தனிேய	ஆராய்ந் 	ெகாண் ப்பைத
விடச்	 க்கமாக	ஒன் ச்	ெசால்லிவிடலாம்.	எந்ெதந்தச்	சமயங்களில்	எப்ப
எப்ப ெயல்லாம்	பயன்பட	 ேமா,	அப்ப ச்	சமய	சஞ்சீவியாகப்	பயன்ப பவன்
இவன்.

இவன்	உடலின்	உயரத்ைத	விட	அறிவின்	உயரம்	அதிகம்.	பார்ப்பதற் ப்	பாமரைனப்
ேபால்	தான்	இ 	இ ெயன் 	சிரித் ப்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பான்;	ஆனால்	ஏதாவ
ஒ 	காரியத்தில்	இறங்கி	விட்டாேலா	இவன்	 ரப் லிதான்.

'நாராயணன்	ேசந்தனால்	ெசய்ய	 ந்த	காரியத் க் 	நாராயணன்	ேசந்தைனத்
தவிர	ேவ 	யாைர ம்	அ ப்ப	 யா '	என் 	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி
அ க்க 	அவைனப்	 க வ ண் .	அதற் 	 ற்றி ம்	த தியானவன்	தான்
அவன்.

அன் 	மாைல	'விழிஞம்'	 ைற கத்திலி ந் 	 றப்பட்ட	நாராயணன்	ேசந்தன்,
மகாராணியா ம்	அவ ைடய	பரிவார ம்	கன்னியா மரிைய	அைடவதற்
ன்ேப	தான்	அங் 	ேபாய்ச்	ேசர்ந் விட்டான்.	 திைரேயா 	ஆலயத்த ேக	ேபாய்

இறங்கினால்	தன்	வரைவ	ெவளிப்பைடயாகப்	பல க் 	அறிவித்த 	ேபால்
ஆகிவி ெமன் 	அவன்	அறிவான்.	 யவைர	தன்ைன	அங்ேக	யா ம்,
எதற்காக ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ளக்	 டா ;	ஆனால்,	தான்	எல்லாவற்ைற ம்
எல்ேலாைர ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ப 	அவ ைடய	ேநாக்கம்.
ேகாவிலின்	ேமற் ப்	 றமாகக்	கடற்கைரேயாரத்தில்	இ ந்த	 ன்ைனமரச்ேசாைல
ஒன் க் ள்	 ைழந் 	ஒ 	மைறவான	இடத்தில்	 திைரையக்	கட் னான்.

பின் 	சிறி 	ேநரம்	அந்தச்	ேசாைலயிேலேய	இங் ம்	அங் மாகச்	 ற்றிய	ேபா ,
ஒ 	ெபரிய	மரத்தின்	அ யில்	சில	ஆைடக ம்,	அங்கிக ம்,	 ன் 	சிவப் த்
தைலப்பாைகக ம்	கைளந் 	ைவக்கப்பட் ந்தைதப்	பார்த்தான்.

'இைவகைள	யார்	இங்ேக	ைவத்தி க்கக் ம்?'	என்ற	சந்ேதகத்ேதா
நாராயணன்	ேசந்தன்	 ற் ம்	 ற் ம்	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	 ன்ைனமரத்
ேதாட்டத்தின்	ேவலிக் 	அப்பால்	கடலில்	கைரேயாரமாக	 ன் 	மனிதர்கள்	நீரா க்
ெகாண் க் ம்	காட்சிையக்	கண்டான்.	மரத்த யில்	அவிழ்த்
ைவக்கப்பட் ந்த	அந்த	உைடக ம்	தைலப்பாைகக ம்,
அவர்க ைடயனவாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ெமன் 	நாராயணன்	ேசந்தன்
ரிந் 	ெகாண்டான்.	சாதாரண	மனிதர்கள்	அணியக் ய	உைடகளாகத்
ெதரியவில்ைல	அைவ.	அரசாங்கப்	பணி	 ரி ம்	வீரர்கேளா,	ேசவகர்கேளா,



அணியக் ய	உைடயாகத்	ேதான்றின	அைவ.	 றத்தாய	நாட் 	வீரர்க ம்
வழக்கமாக	அணியக் ய	உைட	அவ க் 	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	அவன்	 ன்ைன
மரத்த யில்	கண்ட	உைடக ம்	அப்ப 	இ ந்தி ந்தால்,	'சரிதான்!	யாேரா	பாண்
நாட் 	வீரர்கள்	உைடகைளக்	கழற்றி	ைவத் 	விட் 	நீரா க்	ெகாண் க்கிறார்கள்
ேபாலி க்கிற '	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் 	ேபாயி ப்பான்.	ஆனால்	அந்த
மாதிரி	உைடயணிந்த	வீரர்கைள	அவன்	பாண் 	நாட் ப்	பைடயில்	எங் ம்,
எப்ேபா ம்	கண்டேத	இல்ைல.	ஆகேவ,	அ கில்	ெந ங்கி	உற் ப்	பார்த்தான்.
தைலப்பாைககள்	 ன்றில்	ஒன் க் ள்	ெச கி	ைவக்கப்பட் ந்த	ஓர்	ஓைல
நாராயணன்	ேசந்தனின்	 ரிய	விழிகளில்	ெதன்பட்ட .	சட்ெடன் 	 னிந்
அைதக்	ைகயில்	எ த்தான்.

அந்த	ஓைலையப்	ப ப்பதற் ள்	ேவலிக் 	அப்பால்	மணலில்	ஆட்கள்	நடந் 	வ ம்
ஒலி	ேகட்ட .	அவன்	தி க்கிட் த்	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	கடலில்	 ளித் க்
ெகாண் ந்த	 ன் 	வீரர்க ம்	தங்கள்	உைடகைள	அணிந் 	ெகாள்வதற்காக
மரத்த க் த்	தி ம்பி	வந் 	ெகாண் ந்தனர்.

ைகயில்	எ த்த	ஓைலைய	அ 	 ன்பி ந்தப ேய	தைலப்பாைகக் ள்ேளேய
ைவத் 	விட் 	ேவலி	ஓரமாகப்	ப ங்கினான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

அதன்பின்	அன் 	கன்னியா மரியில்	ஒவ்ெவா 	நிகழ்ச்சிைய ம்	அவன்
மைறந்தி ந் 	கவனித்தான்.	மகாராணியார்	கடற்கைரக்	காட்சிையக்	கண்ட ,
தளபதி	ஒற்றர்கேளா 	ேபாரிட்ட .	ஓைலையக்	ைகப்பற்றிய ,	கன்னியா மரி
அம்மன்	ஆலயத்தில்	வானவன்மாேதவிக் 	ஏற்பட்ட	 ன்பம்	ஆகியைவெயல்லாம்
ஒன் 	விடாமல்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்.

மகாராணியா ம்	பரிவார ம்	ஆலயத்திலி ந் 	ேகாட்ைடக் த்	தி ம்பிய	ேபா
அவ ம்	பின்னாேலேய	 றப்பட் 	விட்டான்.	 சீந்திரத்ைத	அைடந்த டன்
மகாமண்டேல வரர்	தம்ைமச்	 சீந்திரத்தில்	சந்திக்கச்	ெசால்லியி ந்த ,
அவ க் 	ஞாபகம்	வந்த .	உடேன	மகாராணியாைரக்	ேகாட்ைடக் ப்	ேபா ம்
சாைலயில்	பின்பற் வைத	நி த்திக்	ெகாண் ,	 சீந்திரம்	ேகாவி க் த்
தி ம்பிப்	பிரிந் 	ெசன்றான்	அவன்.	 சீந்திரம்	ேகாவிலில்	இைடயாற் மங்கலம்
நம்பி ம்	அவர்	 தல்வி	 ழல்ெமாழி ம்	அவர்கேளா 	 ன்றாம்	மனிதரான	ஓர்
இளம்	வய 	 றவி ம்	நாராயணன்	ேசந்தைன	எதிர்பார்த் க்	காத்தி ந்தார்கள்.
கன்னியா மரியில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகைளக்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண் ,	"ேசந்தா!
இப்ேபா 	நீ	மகாராணியாைரப்	பாதியில்	விட் 	விட் 	இங்ேக	வந்தி க்கிறாய்.	நீ
றியதிலி ந் 	வானவன்மாேதவியாைர	ஏேதா	தீய	சக்திகள்	 ழ்வதாகத்

ெதரிகிற .	இப்ேபா 	நீ	மீண் ம்	பின்	ெதாடர்ந் 	ெசல்.	 மானால்	இன்றிர
ேகாட்ைடயிேலேய	யா ம்	அறியாமல்	தங்கியி ந் 	கவனி,	உடன்	ேபா!"	என்
அவைன	அங்கி ந் 	அ ப்பி	விட்டார்	மகாமண்டேல வரர்.



நாராயணன்	ேசந்தன்	மகாராணியா ம்	பரிவாரங்க ம்	ெசன்ற	நாஞ்சில்	நாட்
இராஜபாட்ைடயில்	ேபாகாமல்	ேவெறா 	கிைளச்சாைல	வழியாகப்	 றப்பட் ச்
ெசன்றான்.	அந்தக்	கிைள	வழி	ஓரிடத்தில்	ெந ந் ரத் க் 	ஒ 	பாதிரித்
ேதாட்டத் க் 	ந விேல	 ந் 	ெசன்ற .	 கலான	அவ்வழியில்	நாராயணன்
ேசந்தனின்	 ரவி	ெமல்லச்	ெசன்ற .	ெந யர்ந்த	பாதிரி	மரக்	கிைளக்
இைடேய	வழியின்	ேமல்	அங்கங்ேக	நிலவின்	ஒளி	பரவிய .	சில	இடங்களில்
மரக்கிைளகளின்	அடர்ந்த	நிழல்	பட் 	இைடவழி	ெதரியாமல்	இ ண்டாற்	ேபால ம்
இ ந்த .

ஓர்	இடத்தில்	பாைதேயாரமாக	யாேரா	இரண் 	 ன் 	ஆட்கள்	உட்கார்ந்
ெமல்லிய	 ரலில்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பைதத்	 ரத்தில்	வ ம்ேபாேத	அவ ைடய
ரிய	கண்கள்	பார்த் 	விட்டன.	அைதப்	ெபா ட்ப த்தாமல்,	'யாேரா	வழிப்

ேபாக்கர்கள்	உட்கார்ந் 	ேபசிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்'	என் 	நிைனத் க்
திைரைய	விட் க்	ெகாண் 	ேபாக	 யன்றான்.

ஆனால்	அவ ைடய	 திைர	அந்த	இடத்ைத	அைடந்த ம்,	சாைலேயாரத்
இ ளில்	உட்கார்ந்தி ந்த	அந்த	 ன் 	ஆட்க ம்	 பீெரன் 	எ ந் 	பாய்ந்
மறித்த	ேபா தான்,	நாராயணன்	ேசந்தன்	அவர்கள்	இன்னாெரன் 	 ரிந்
ெகாள்ள	 ந்த .	நிலெவாளியில்	ெதரிந்த	சிவப் த்	தைலப்பாைககைளக்
கண்ட ம்	 திைரைய	நி த்தாமல்,	க வாளத்ைதச்	 ண் 	நா கால்	பாய்ச்சலில்
ஓடச்	ெசய்தான்.
------------	
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திைர	பாய்ந்ேதா வதற்காக	 ன்	கால்கைளத்	 க்கிய	ேவகத்தில்	வழிைய
மறிக்க	வந்த	 வரில்	ஒ வன்	அ பட் த்	த மாறிக்	கீேழ	உ ண்டான்.	நல்ல
ேவைளயாக	மற்ற	இரண் 	ேபர்க ம்	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண் 	வழிைய	விட்
விட்டார்கள்.	இல்ைலயானால்	அவர்க க் ம்	மற்றவ க் 	ேநர்ந்த	கதிதான்
ேநர்ந்தி க் ம்.	ேசந்தன்	 திைரையச்	ெச த் வதில்	சில	 ட் மங்கள்
ைவத்தி ப்பான்.	இம்மாதிரி	அபாயகரமான	சந்தர்ப்பங்களில்	 திைரைய
வா ேவகமாகப்	பறக்கச்	ெசய் ம்	தந்திரம்	அவ க்கா	ெதரியா ?

தான்	அவ்வா 	விைரவாகக்	 திைரையச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ஓ வந்த	ேபா
அந்த	 ன் 	சிவப் த்	தைலப்பாைக	அணிந்த	வீரர்க ம்	பின்னால்	 ரத்திக்
ெகாண் 	ஓ 	வ கிறார்களா,	இல்ைலயா	என்பைதக்	 ட	நாராயணன்	ேசந்தன்
தி ம்பிக்	கவனிக்கவில்ைல.	அங்ேக	 திைரைய	 க்கின	 க்கில்	 றத்தாய
நாட் க்	ேகாட்ைடயின்	ெதன்ேமற் 	 ைலயி ள்ள	ஏரியின்	கைரயில்	ேபாய்த்தான்
நி த்தினான்.

பிரதான	வாசல்	வழியாகக்	ேகாட்ைடக் ள்	 ைழந் 	ெசன்றால்	தன்	வரைவப்
பல ம்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்ப 	ஆகிவி ம்	என் 	அவன்	பயந்தான்.	ஏரிக்கைரயில்
திைரைய	நி த்திவிட் க்	ேகாட்ைடக் ள்	எப்ப 	 ைழவெதன் 	அங்ேக	நின்

சிந்தித்தான்.	அவன்	மனத்தில்	 ழப்ப ம்,	அதிர்ச்சி ம்	மாறிமாறித்	ேதான்றின.
கன்னியா மரியிலி ந் 	தப்பிய	அந்த	வீரர்கள்	 சீந்திரம்	பாதிரித்	ேதாட்டத் க்
கிைள	வழியில்	எப்ப 	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்?	எப்ேபா 	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்?
அவர்கள்	தன்	 திைரைய	ஏன்	மறிக்க	ேவண் ம்?	சிந்திக்கச்	சிந்திக்க	மனம்
தான்	 ழம்பிற்ேற	தவிர	ேவெறான் ம்	விளங்கவில்ைல.

அங்ேக	அந்த	இரவின்	தனிைமயில்	நின் 	மனம்	 ழம்பிக்	ெகாண் ப்பைத	விட
உடேன	ேகாட்ைடக் ள்ேள	ெசல்ல	 யன்றால்	பயனளிக் ம்	என் 	அவன்
நிைனத்தான்.	 ற் ற் ம்	ேகாட்ைட	மதிைலப்	பார்த்தேபா 	அவ க் 	ஒ 	வழி
லப்பட்ட .	ெதன்ேமற் ப்	 றத்திலி ந்த	ஏரியிலி ந் 	ேகாட்ைடக் ள்ேள
இ க் ம்	நந்தவனத் க் 	உபேயாகப்ப வதற்காக	ஒ 	சிறிய	தண்ணீர்க்
கால்வாய்	பிரிந் 	ேபாயிற் .	கனத்த	மதிற்	 வரில்	அைரவட்ட	அளவில்	அந்தக்
கால்வாய்த்	தண்ணீர்	உள்ேள	 ைழந் 	ேபாவதற்காக	ஒ 	சிறிய	வாய்க்கால்	வழி
உண்டாக்கியி ந்தார்கள்.

தன்ைனப்	ேபான்ற	 ட்ைட	மனிதன்	 ைழவதற்ேக	உயர ம்,	அகல ம்	ேபாதா



ேபால்	ேதான்றிய	அந்தக்	கால்வாய்	வழியில்	நீேராட்டத்தின்	ேவகத்ைத ம்
சமாளித் க்	ெகாண் 	எப்ப 	உள்ேள	 ைழவெதன் 	மைலத்தான்	அவன்.
அப்ேபா 	மிக	அ கில்	ஆட்கள்	ஓ 	வ ம்	கால ேயாைச	ேகட்ட .	அவன்
மனத்தில்	பலவிதமான	சந்ேதகங்கள்	எ ந்தன.	ஒ ேவைள	பாதிரித்	ேதாட்டத் க்
கிைள	வழியில்	தன்னிடம்	வம் 	ெசய்த	அந்த	 ரடர்களாக	இ க் ேமா	என்
நிைனத் க்	ெகாண்ேட	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.

அவ ைடய	சந்ேதகம்	சரியாகேவ	இ ந்த .	கிைள	வழிச்	சாைல	ஏரிக்கைரைய
அைட ம்	தி ப்பத்தில்	நிலா	ஒளியில்	அவர்கள்	ெவ 	ேவகமாக	ஓ 	வந்
ெகாண் ப்பைத	அவன்	கண்டான்.	அவர்க ைடய	சிவப் த்	தைலப்பாைககள்
நன்றாக	அைடயாளம்	ெதரிந்தன.

நாராயணன்	ேசந்த க் 	ேயாசிக்க	ேநரமில்ைல.	 பீெரன் 	கால்வாயில்
தித்தான்.	மார்பள 	தண்ணீர்	தி தி ெவன் 	உட் றம்	பாய்ந்

ெகாண் ந்த .	உள்ேள	நந்தவனம்	இ ந்த	ப தி	ெவளிப் றத்ைத	விடச்	சிறி
பள்ளமாக	இ க்க	ேவண் ம்.	இல்ைலயானால்	ெவள்ளம்	இ த் க்	ெகாண்
ேபாவ 	ேபால்	அப்ப 	ஆைள	இ த் ப்	பறிக் மா?	நிமிர்ந்தால்	தைல	ேமேல
மதிற் வரின்	அ ப்பாகத்தில்	இ த்த .	இரண் 	விலாப் ற ம்	பக்கச்	 வர்களில்
உரசின.	ப த்த	ேதகத்ைத	உைடய	அவ க் 	 ச் த்	திணறிய ,	விழிகள்
பி ங்கின.	'ஐேயா,	ம றம்	ேபாய்க்	கைரேய வதற் ள்	 ச் த்	திணறிச்
ெசத் ப்	ேபாய்வி ேவன்	ேபாலி க்கிறேத.	இந்தப்	பாழாய்ப்	ேபான	கால்வாய்
வழியாக	உள்ேள	ேபாக	ேவண் ெமன்ற	ஆைச	எனக் 	ஏன்	தான்	உண்டாயிற்ேறா?
இைடவழியிேலேய	இந்த	இ ண்ட	கால்வாய்க் ள்	நம் ைடய	உடல்	ெச கிச்
சிக்கிக்	ெகாண்டா ம்	ஏெனன் 	ேகட்பார்	இல்ைலேய?'	என் 	தனக் ள்
எண்ணித்	 க் ற்றான்	அவன்.	ேவகமாக	உள்ேநாக்கிப்	பா ம்	நீேராட்டம்	ஓர்
இடத்தி ம்	பாதங்கைள	ஊன்றி	நிற்க	விடாமல்	அவைன	இ த் த்	தள்ளிக்
ெகாண் 	ேபாயிற் .

நாராயணன்	ேசந்தன்	மதிலின்	உட் றம்	நந்தவனத்தில்	வந் 	கைரேயறிய	அேத
சமயத்தில்	ெவளிப் றம்	கால்வாய்	ெதாடங் மிடத்தில்	'தி ம்தி 'ெமன்
தண்ணீரில்	ஆட்கள்	 திக்கின்ற	ஓைச	உட் றமி ந்த	அவ க் த்	ெதளிவாகக்
ேகட்ட .	தன்ைன	 ரத்திக்	ெகாண் 	வந்தவர்கள்	தான்	 தித்தி க்க
ேவண் ெமன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .	அவன்	உடேன	நந்தவனத்திலி ந்த
ஒ 	ெபரிய	மரத்தில்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண்டான்.	அ 	ஒ 	மகிழ	மரம்.	அதில்
அவன்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்த	கிைள	அரண்மைன	நிலா ற்றத்ைத	ெதா வ
ேபால்	ெந க்கமாகப்	படர்ந்தி ந்த .	அந்தக்	கிைளயில்	அமர்ந் 	கால்வாைய
இைமக்காமல்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	அதன்	வழிேய	தன்ைனப்	பின்
ெதாடர்ந் 	 தித் 	வந்த	மனிதர்களின்	வரைவ	எதிர்பார்த் ,	அந்தத்	திைச
ேநாக்கி	இைமக்காமல்	காத்தி ந்தன	அவன்	விழிகள்.	அந்த	ந 	இரவில்	நிலா



ற்றத்தில்	பாட்ெடாலி ம்,	நடன	ஒலி ம்	ேகட்பைத	அவன்	ெசவிகள்	 ர்ந்
கவனித்தன.	ேமேல	நிலா	 ற்றத்தில்	மகாராணியா ம்,	ேவ 	சில ம்	அமர்ந்
ெகாண் 	ஆடல்	பாடைல	அ பவிக்கிறார்கள்	என்பைத	அங்கி ந் 	வந்த
ரல்களால்	அவன்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்.

மதிேலாரமாகக்	கால்வாயிலி ந் 	உட் றம்	பிரேவசிக் ம்	வழியில்	நிழல்ேபால்
உ வங்கள்	ஆ ன.	நீர்ப்	பரப்பில்	கால 	ெபயர்த் 	ைவக் ம்	ஓைச	ேகட்ட .	தான்
மகிழ	மரக்	கிைளயில்	உட்கார்ந்தி ப்ப 	உள்ேள	வ ம்	அவர்க க் த்	ெதரிந்
விடாத	வண்ணம்	கிைளகளின்	அடர்த்தியில்	தன்ைன	மைறத் க்	ெகாண்டான்
நாராயணன்	ேசந்தன்.	சிவப் த்	தைலப்பாைககள்	கால்வாய்த்	 வாரத்தின்	வழிேய
நிலா	ஒளியில்	நன்றாகத்	ெதரிந்தன.	 ணி 	மி ந்தவ ம்,	ஆபத் கைளச்
சாதாரண	விைளயாட்டாக	வரேவற் ம்	இயல் ைடயவ மாகிய	நாராயணன்
ேசந்த ைடய	மனத்தில்	ஒ 	விநா 	இனம்	 ரியாத	பயத்தின்	சாைய	ப ந்த .
அவர்கள்	எதற்காகத்	தன்ைனப்	பின்	ெதாடர்ந் 	வ கிறார்கள்	என் 	தன்னால்
ஆனமட் ம்	சிந்தித் 	 	ெசய்ய	 யன்றான்	அவன்.	ஆனால்	அ 	அவனால்

யவில்ைல.

ஒன் 	மட் ம்	அவ க் 	நன்றாகப்	 ரிந் 	விட்ட .	சிவப் த்	தைலப்பாைகேயா
ய	அந்த	 ன் 	 ரட் 	ஒற்றர்க ம்	நல்ல	எண்ணத் டேனா	அல்ல 	நல்ல

காரியத்ைதச்	ெசய்வதற்காகேவா,	ெதன்பாண் 	நாட் ற் ள்	 ைழந்தி க்க
யா 	என்ப தான்	அ .	கன்னியா மரிக்	கடற்கைரயில்	 ன்ைனமரச்

ேசாைலக்க கில்	அவர்கள்	நீரா க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	 தல்	 தலாகப்
பார்த்த டேன	அவன்	மனத்தில்	இந்த	எண்ணம்	உ திப்பட் 	விட்ட .	பின்னால்
கன்னியா மரி	ஆலயத்தில்	நடந்தைவ,	பாதிரித்	ேதாட்டத் 	வழியில்	மறிக்க
யன்ற 	ஆகிய	நிகழ்ச்சிகளால்	நாராயணன்	ேசந்தன்	அந்த	 ரட் ச்	சிவப் த்

தைலப்பாைக	ஆட்கைளப்	பற்றி	அதிகமாகச்	சிந்திக்கத்	ெதாடங்கியி ந்தான்.

இப்ேபா 	அவர்கள்	தன்ைனப்	பின்பற்றிக்	ேகாட்ைடக் ள்ேள ம்
ைழந் விட்டைதப்	பார்த்த	அவ க் 	உடம் 	 ல்லரித்த .

அவைன	ேம ம்	ஆச்சரியத்தில்	ஆழ்த் கிறவர்கைளப்	ேபாலக்	கால்வாய்	வழியாக
உட் றம்	வந் 	கைரேயறிய	அந்த	 வ ம்	அவன்	ஏறி	உட்கார்ந்தி ந்த	அேத	மகிழ
மரத்ைத	ேநாக்கி	நடந் 	வந்தனர்.	நிலா	ஒளி	தன்ைன	அவர்க க் க்	காட்
ெகா த் 	விடக்	 டாேத	என்ற	திகில்	நாராயணன்	ேசந்த க் 	ஏற்பட்ட .	நிலா
ற்றத் ச்	 வரின்	நிழ ம்	மகிழ	மரத்தின்	அடர்த்தி ம்	அவ க்

அபயமளித்தன.	மிக	அ கில்	மரத்தின்	அடர்த்தியின்	கீேழ	அம்	 வ ம்	வந்
நின்ற	ேபா 	அவனால்	அவர்கைள	நன்றாகப்	பார்ப்பதற் 	 ந்த .
பீமேசனர்கைளப்	ேபால்	 வ ம்	ப த்த	ஆகி தி ைடயவர்கள்.	ஒ வன
கத்தி ம்,	ைக	கால்களி ம்	சிராய்த் 	இரத்தக்	காயங்கள்	ெதன்பட்டன.	அந்த



ஆள்	இன்னாெரன் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	ெதரிந் 	ெகாண் 	விட்டான்.
கன்னியா மரியில்	தளபதி	வல்லாளேதவைன	வழியில்	மடக்கி	எதிர்த் 	அவனிடம்
நன்றாக	அ பட் ப்	பாைறயி க்கில்	வி ந் 	 ர்ச்ைச	அைடந்தவேன	அவன்.

கீேழ	அவர்கள்	வந் 	நின்ற	நிைல ம்,	 ற்றி ம்	ஏேதா	ேத கிறவர்கைளப்	ேபால
அவர்கள்	பார்த்த	வித ம்	மரக்கிைளயில்	ப ங்கிக்	ெகாண் ந்த	நாராயணன்
ேசந்தன்	மனத்தில்	சந்ேதகத்ைத	உண்டாக்கின.	மகிழ	மரத் ப்	ெபாந்தில்
ெந ப் க்	கங் 	ேபான்ற	விழிகேளா 	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்த	ேகாட்டான்	ஒன்

ரமாகக்	கத்திய .	ேமற் றம்	நிலா	 ற்றத்தில்	நிகழ்ந் 	ெகாண் ந்த	நாட் ய
ஒலி ம்,	இனிய	பாடற்	 ர ம்	அந்தக்	ேகாட்டானின்	அலறலில்	கலந்
விகாரமைடந்தன.

நாராயணன்	ேசந்தன்	பாதங்கைள	மரக்	ெகாம்பில்	அ த்திக்	கிைளையப்
பற்றியி ந்த	ைககளின்	பி ைய	இ க்கினான்.	அவன்	உட்கார்ந்தி ந்த	கிைள

ங்கிய .	கீேழ	நின் 	ெகாண் ந்தவர்களின்	கவனம்	ஒ 	கணம்	அந்தச்
சிறிய	சலனத்தால்	கவரப்பட்ட .	அவர்கள்	தங்க க் ள்	இரகசியமாக	ஏேதா
ேபசிக்	ெகாள்ளத்	ெதாடங்கேவ	நாராயணன்	ேசந்தன்	மைறந்தி ந்தப ேய
அவற்ைற	உற் க்	ேகட்டான்.

"ஏண்டா	ெசம்பியன்,	இெதன்ன	ேவ க்ைக!	இ வைர	ஆடாமல்	அைசயாமல்
இ ந்த	மரக்கிைள	ஏன்	இப்ப த்	தி ெரன் 	 ங் கிற ?"	-	 வரில்	ஒ வன்
மற்ெறா வைனப்	பார்த் 	இப்ப க்	ேகட்க ம்,	மற்ற	இ வ ம்	 ம் த்தனமாகச்
சிரித்தனர்.

" த்தைரயா!	ேமேல	நிலா	 ற்றத்தில்தான்	மகாராணியார்	இ க்கிறார்
ேபாலி க்கிற !	இேதா	இந்த	ஒலிகைளக்	கவனித்தாயா?"	என் ,	 தலில்
ேகட்டவ ைடய	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்லாமேல	ேவெறா 	ேகள்விைய
எ ப்பினான்	இன்ெனா வன்.
"இ ம்ெபாைற!	அப்ப யானால்	நம் ைடய	 யற்சிைய	இங்ேக	ெதாடர்ந்
ெசய்தால்	என்ன?	நமக் 	 ன்னால்	 திைரயில்	வந்த	அந்தக்	 ட்ைடத்	த யன்
ட	இங்ேக	தான்	எங்ேகயாவ 	இ பபன்.	கன்னியா மரிக்	ேகாவிலில்

நிைறேவறாத	நம 	எண்ணம்	இங்ேக	நிைறேவறினா ம்	நிைறேவறலாம்.	இந்த
மகிழ	மரத் க்	கிைள	வழியாகேவ	நாம்	நிலா	 ற்றத்தில்	ஏறிக்	 திக்க

ெமன் 	ேதான் கிற ."	-	இப்ப 	அ வைர	ேபசாமல்	நின்றி ந்த
ன்றாமவன்	 றிய	ேபா 	மரக்கிைளயில்	ப ங்கியவாேற	இவற்ைற	ஒட் க்

ேகட் க்	ெகாண் ந்த	நாராயணன்	ேசந்தனின்	உடல்	'ெவடெவட'ெவன் 	ஆ
ந ங்கிய .	' ட்ைடத்	த யன்'	என் 	கீேழ	நின் 	ேபசியவன்	 றிப்பிட்ட
தன்ைனத்தான்	என்ப 	அவ க் 	நன்றாகத்	ெதரிந் விட்ட .



அந்தச்	சிவப் த்	தைலப்பாைக	ஒற்றர்கள்	தங்க க் ள்	ேபசிக்	ெகாண்ட
ேபச்சிலி ந் 	அவர்கள்	 வ ைடய	ெபயைர ம்	 ட	அவன்	ஒ வா 	ெதரிந்
ெகாண்டான்.	ெசம்பியன்,	 த்தைரயன்,	இ ம்ெபாைற	-	கீேழ	நிற் ம்
அவர்க ைடய	இந்தப்	ெபயர்கள்	பாண் ய	நாட் ப்	ெபயர்களாகேவ
ேதான்றவில்ைல.	அவர்க ைடய	ேபச்சின்	உட்க த்ைத	உணர்ந்த	ேபா ,
இரண்டாவ 	 ைறயாக	வானவன்மாேதவியின்	உயிைரக்	 றி	ைவத் க்
ெகாண் 	அவர்கள்	வந்தி ப்பைத	அறிந்தான்	ேசந்தன்.

ேகாட்டான்	இன்ெனா 	 ைற	அதி	பயங்கரமாக	அலறிய .	கீேழ	நின்
ெகாண் ந்தவர்களில்	' த்தைரயன்'	என் 	அைழக்கப்பட்டவன்	ஒ 	 ரிய
த் வாைள	தன்	இ ப்பிலி ந் 	ெவளிேய	எ த் 	நிலா	ஒளியில்	 க்கிப்

பி த்தான்.	ெகா ந் 	விட்ெடரி ம்	ெந ப்பின்	 னி	நாக் ப்ேபால்	அ 	'பளீர்'
என் 	மின்னிப்	பளபளத்த .

ம கணம்	ைகயில்	அந்த	வாைளப்	பி த் க்	ெகாண்ேட	அவன்	மகிழ	மரத்தில்
தாவி	ஏறத்	ெதாடங்கிய	ேபா ,	அைதப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	நாராயணன்
ேசந்த க் 	இதயத்	 ப்ேப	நின் வி ம்	ேபாலி ந்த .	அப்ப ேய	நிலா
ற்றத்தில்	 தித் த்	தப்பி	ஓ 	விடலாமா	என் 	நிைனத்தான்	அவன்.

வரிைசயாகக்	கீேழ	நின்றி ந்த	 வ ேம	ஒ வர்	பின்	ஒ வராக	மரத்தில்
ஏ வைதக்	கண் 	அவன்	அதிர்ச்சியைடந்தான்.	அவர்கள்	ேமேல	ஏறி
வந் விட்டால்	கிைளயில்	ப ங்கிக்	ெகாண் க் ம்	தன்ைனக்	கண்
ெகாள்வார்கள்	என்பதில்	சந்ேதகமில்ைல.

அந்த	மரத்தில்	ஒேர	கிைள	மட் ம்	தான்	நிலா	 ற்றத்தின்	ேமல்	தளம்	வைர
ெந ங்கி	வளர்ந்தி ந்த .	அ தான்	நாராயணன்	ேசந்தன்	உட்கார்ந்தி ந்த
கிைள.	ஏறிக்ெகாண் ந்த	 வ ம்	ேமேல	ஏறி	வந்த டன்	அேத	கிைளயில்
காைல	ைவத்தேபா 	நாராயணன்	ேசந்தன்	தி க்கிட்டான்.	 ன்ைன	விட	அதிகப்
பரபரப்பைடந்தான்.

கைடசி	நம்பிக்ைகயாக,	அவர்கள்	தன்ைன	ெந ங்காமல்	இ ப்பதற்காக	ஒ
தந்திரம்	ெசய் 	பார்த்தான்	அவன்.	இரண் 	ைகவிரல்கைள ம்	வாய ேக
வித் 	மயிர்	சிலிர்க்க	ைவக் ம்	பயங்கரக்	 ச்சல்	ஒன்ைற	உண்டாக்கினான்.

தன் ைடய	அந்தக்	 ச்சைலக்	ேகட் 	பயந்தாவ 	அவர்கள்	மரத்திலி ந் 	கீேழ
இறங்கி,	'ேபேயா	பிசாேசா'	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் 	தி ம்பிப்	ேபாய்	விடட் ம்
என் 	அவன்	நிைனத்தி ந்தான்.	ஆனால்,	நடந்தேதா	 ற்றி ம்	எதிர்பாராத
ேவெறா 	நிகழ்ச்சி.

அந்தக்	 ப்பாட் னால்	அதிர்ச்சியைடந்த	 ன் 	ஒற்றர்க ம்	கிைள	 னிக்
ேவகமாக	ஓ 	வந் 	நிற்கேவ	 ைம	அதிகமாகி	நாராயணன்	ேசந்தன்	உட்கார்ந்



ெகாண் ந்த	அந்தக்	கிைள	'மடமட'ெவன் 	 றிந்த .

தான்	நின் 	ெகாண் ந்த	கிைளக் 	ேமேல	ேவெறா 	கிைளயில்	தாவியதால்,
நாராயணன்	ேசந்தன்	 றிந் 	வி ந்த	கிைளேயா 	கீேழ	விழாமல்	பிைழத்தான்.
ஆனால்	மற்றவர்கள்	கிைள	 றிந் 	கீேழ	வி வதற் ள்	தாங்களாகேவ	 தித்
விட்டனர்.

அரண்மைன	நந்தவனத்தில்	 ப்பா ம்,	 ழப்ப ம்,	மரம்	 றிந் 	வி ம்	ஓைச ம்
ேகட் க்	ேகாட்ைடக் ள்ேளயி ந்த	வீரர்கள்	தீவட் ம்	ைக மாக	ஓ 	வரேவ,
திதாகப்	 ந்தி ந்த	ஒற்றர்கள்	வி ந்த த் க்	ெகாண் 	ஓ னர்;	ம ப ம்
கால்வாயில்	இறங்கி	மதி க் 	ெவளிேய	ேபாகாவிட்டால்	அகப்பட் க்	ெகாள்ள
ேநரி ெமன் 	அவர்க க் த்	ெதரியாதா,	என்ன?	மரத்தில்	திரிசங் ைவப்
ேபாலத்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த	நாராயணன்	ேசந்த க் த்	தான்	தைலவலி
ேபாய்த்	தி வலி	வந்த	கைதயாக	ஆகிவிட்ட !	அவனால்	கீேழ ம்	 திக்க

யவில்ைல.	ேமேல ம்	பி த் க்	ெகாள்வதற் ச்	சரியான	ஆதாரமில்ைல.	அவன்
அந்தக்	ேகாட்ைடக்ேகா	அரண்மைனக்ேகா	அந்நியனில்ைல,
மகாமண்டேல வர க் 	அந்தரங்க	மனிதன்.	ஆனால்	அப்ேபா ள்ள
ழ்நிைலயில்	அவன்	அகப்பட் க்	ெகாண்டால்	பலவிதமான	ேகள்விகள்

எ வதற் 	இடம்	ஏற்பட் வி ம்	அல்லவா?

'எப்ப 	வந்தான்?	எதற்காக	வந்தான்?	நந்தவனத் க் ள்	யா மறியாமல்
ைழந் 	மரத்தின்	ேமல்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண் க்க	ேவண் ய	அவசியம்

என்ன?'	என்ப 	ேபான்ற	ேகள்விகள்	பிறந்தால்	அந்த	நிைலயில்	அவற் க் 	அவன்
என்ன	பதில்	ெசால்ல	 ம்?	பதில்	ெசான்னால்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிையேய
காட் க்	ெகா ப்ப 	ேபால்	ஆ ம்.

'உண்ைமயில்	அகப்பட் க்	ெகாள்ள	ேவண் யவர்கள்	யாேரா	அவர்கேள	தப்பி
ஓ விட்டார்கள்.	நான்	எதற்காக	அகப்பட் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?	வந்த	 வ
ெதரியாமல்	இங்கி ந் 	ேபாய்	வி வ 	நல்ல !'	என் 	தனக் ள்	தீர்மானித் க்
ெகாண்ட	நாராயணன்	ேசந்தன்	கிைளயில்	ெதாங்கிக்	ெகாண்ேட	 னிவைர	வந் ,
அப்ப ேய	நிலா	 ற்றத் த்	தளத்தில்	இறங்கினான்.

அவ ைடய	நல்ல	காலமாக	நிலா	 ற்றத்தில்	அப்ேபா 	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.
நந்தவனத்தில்	ஏற்பட்ட	 ழப்பத்தால்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியார்	உள்பட
யாவ ம்	பரபரப்பைடந் 	கீேழ	ெசன்றி ந்தனர்.

'இந்த	மரம்	 றிந்த ம்	ஒ 	வைகயில்	நல்லதாகப்	ேபாயிற் .	இல்ைலயானால்
அந்தப்	பாவிகள்	இரண்டாவ 	 ைறயாக	மகாராணியாரின்	ேமல்	 றி
ைவத்தி ப்பார்கள்'	என் 	எண்ணித்	தி ப்திப்பட்டான்	ேசந்தன்.	ெவ ேநரம்



கழித் 	ேகாட்ைடயில்	சந்த கெளல்லாம்	அடங்கிய	பின்	வந்த	வழிேய	ெவளிேயறி
இைடயாற் மங்கலத் க் ப்	 றப்பட்டான்	அவன்.
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தா ம்	மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி ம்,	அந்தரங்க
அைறயில்	அமர்ந் 	உைரயா க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	ெவளிப் றம்	யாேரா	கதைவத்
தட் ம்	மணிேயாைச	ேகட்ட டன்	தளபதி	வல்லாளேதவனால்	அ 	யாராயி க்கக்

ெமன் 	நிைனத் ப்	பார்க்கக்	 ட	 யவில்ைல.

ஆனால்	மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிேயா,	கத
திறக்கப்ப வதற் 	 ன்ேப	ெம வாகச்	சிரித் க்	ெகாண் 	ெவளிேய	நிற்பவைன
அவ ைடய	ெபயைரச்	ெசால்லிக்	 ப்பிட்டார்.

"யார்,	நாராயணன்	ேசந்தன்	தாேன?	வா,	அப்பா!	கதைவத்	திறந் 	ெகாண்
உள்ேள	வா!	உன்ைனத்தான்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்"	என் 	அவர்	 றிய
ேபா 	தளபதி	அைடந்த	வியப் க் 	அளேவ	இல்ைல.

மணிகள்	ஒலிக் மா 	கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	உள்ேள
பிரேவசித்தான்.	அவன்	அணிந்தி ந்த	ஆைடகள்	நைனந்தி ந்தன.	உடம்பில்
ேச ம்,	சகதி மாக	இ ந்த .	தைல	 யில்	இரண்ெடா 	ப ப்பைடந்த	மகிழ
இைலக ம்,	 க்க ம்	ெச கிக்	ெகாண் 	கிடந்தன.

இந்தக்	ேகாலத்ேதா 	உள்ேள	வந் 	நின்ற	அவைன	ஏற	இறங்கப்	பார்த்தார்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	"இ 	என்னப்பா	ேதாற்றம்?	உன் ைடய	அழகான
ேகசத் க் 	மகிழம் ச்	 ட் க்	ெகாள்ளவில்ைல	என்றால்	அ க்கிறேதா?"	என்
அவர்	ேகட்ட	ேபா 	அவ க்ேக	ஆச்சரியமாகி	விட்ட .

"என்ன !	மகிழம்	 வா?	என்	தைலயிலா?"	என் 	ெசால்லிச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
அவன்	தைலையத்	தடவி	உதறினான்.	இைலக ம்	 க்க ம்	கீேழ	உதிர்ந்தன.

"ேசந்தா!	நீ	 சீந்திரம்	தா மாலய	விண்ணகரத்தில்	என்ைனச்	சந்தித் க்
றியெதல்லாம்	உண்ைமதாேன?	இேதா	உட்கார்ந்தி க் ம்	தளபதி	ஓேர	ஓர்

உண்ைமைய	மட் ம்	ஏேனா	மைறப்பதற் 	 யற்சி	ெசய்கிறார்.	அந்த	 ன்
ஒற்றர்களிடம்	ஏேதா	ஓர்	ஓைல	இ ந்தெதன் ம்,	அந்த	ஓைலையத்	தளபதி
அவர்கேளா 	ேபாரிட் க்	ைகப்பற்றி	ைவத் க்	ெகாண் ப்பதாக ம்	நீ	 றினாய்.
இவர்	எல்லாவற்ைற ம்	ெசால்லிவிட்டார்;	ஆனால்	அைத	மட் ம்	ெசால்லவில்ைல.
நானாகேவ	இப்ேபா தான்	வ வில்	அவரிடம்	அைதப்	பற்றிக்	ேகட் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	நல்ல	சமயத்தில்	நீ ம்	வந்தி க்கிறாய்!"



" வாமீ!	என்	கண்களால்	கண்ட	உண்ைமையத்	தான்	அ ேயன்	 சீந்திரத்தில்
தங்களிடம்	ெதரிவித்ேதன்.	 லி	இலச்சிைன ம்,	பைன	இலச்சிைன ம்	ஆகிய
அரசாங்க	 த்திைரகள்	அந்த	ஓைலயில்	அ த்த த் 	வரிைசயாகப்
ெபாறிக்கப்பட் ந்தன.	என்	ைகயாேலேய	அைத	எ த் ப்	பார்க் ம்	வாய்ப் க்	 ட
எனக் க்	கிட் ய .	 ரதி ஷ்டவசமாக	என்னால்	அைதப்	ப த் ப்	பார்க்க

யாமல்	சந்தர்ப்பம்	ெக த் 	விட்ட .	ஆனால்	கடற்கைரப்	பாைறக க்
ந ேவ	தளபதி	எதிரிகேளா 	வாட்ேபார்	ெசய்தைத ம்	ஓைலைய	ைவத் க்
ெகாண் ந்தவன்	அைதக்	கடலில்	எறிவதற் ப்	ேபான	ேபா 	அவன்	ைகைய
மறித் 	அவர்	அைதப்	பறித் க்	ெகாண்டைத ம்	என்	கண்களால்	கண்ேடன்."

"நீ	இவ்வள 	உ தியாகச்	ெசால்கிறாய்.	அவர்	அைதப்	பற்றி	வாய்	திறக்கேவ
பயப்ப கிறாேர!"	என் 	 ன்னைகேயா 	அ கில்	அமர்ந்தி ந்த
வல்லாளேதவைனச்	 ட் க்	காட் னார்	மகாமண்டேல வரர்.

"ஒ 	ேவைள	அந்த	ஓைலயில்	அடங்கியி க் ம்	ெசய்தி	இவைர	இப்ப 	ெமௗனம்
சாதிக்கச்	ெசய்கிறேதா	என்னேவா?"	என்றான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.	தளபதி
வல்லாளேதவன்	திக்பிரைமயைடந் 	ேபாய்	ேபசாமல்	உட்கார்ந்தி ந்தான்.	அவன்
மனத்தில்	கீழ்க்கண்ட	எண்ணங்கள்	ஓ ன.

'ஆகா!	இந்த	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	யா க் ம்	ெதரியாமல்	எவ்வள
அந்தரங்க	ஏற்பா கைளச்	ெசய்தி க்கிறார்!	நாட் ல்	நடப்பைதெயல்லாம்
ஒன் விடாமல்	அறிந் 	ெகாண் 	வந் 	 ற	இவைரப்	ேபாலேவ	இவ க் 	ஒ
தந்திரசாலியான	ஒற்றன்!	இவ க் த்	ெதரியா 	என்ேறா,	ெதரியவிடக்	 டா
என்ேறா	எைத ம்	எவரா ம்	மைறத் 	ைவக்க	 யா 	ேபாலி க்கிறேத!
எவ்வள 	 ன்	ேயாசைன	எவ்வள 	சாமர்த்தியம்'	என் 	அவைரப்	பற்றிய
வியப்பான	நிைன களில்	ஆழ்ந் 	ேபாய்	உட்கார்ந்தி ந்தான்!

"வல்லாளேதவா!	இேதா	நிற்கிறாேன	நாராயணன்	ேசந்தன்,	இவைன	உனக் த்
ெதரி மல்லவா?	இவன்	யாரிடம்	ெபாய்	ெசான்னா ம்	என்னிடம்	ெபாய்	ெசால்ல
மாட்டான்."

இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	ெசாற்கைள	ஒவ்ெவான்றாக	நி த்திச்	ெசான்னார்.
இ வைர	அவ க் 	எ த் க்	காட்டாமல்	மைறத் 	ைவத்தி ந்த	ஓைலைய
ெவளிேய	எ த்தான்.

"மகாமண்டேல வரர்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	ஒ 	காரணத் க்காக	நான்
இந்த	ஓைலையக்	ைகப்பற்றிய	விவரம்	யா க் ம்	ெதரியாமலி ப்ப 	நல்லெதன்
மைறத்ேதன்.	ேவ 	விதத்தில்	தவறாக	நிைனத் க்	ெகாள்ளக்	 டா "	என்
பவ்வியமான	 ரலில்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	மடங்கிச்	 ண் ந்த	அந்த	ஓைலைய



எ த் 	அவர்	ைகயில்	ெகா த்தான்.

"ஆ!	இந்த	ஓைலதான்..."	என் 	அைதப்	பார்த்த ம்	அ கில்	அடக்கமாக	நின்
ெகாண் ந்த	நாராயணன்	ேசந்தன்	வியந் 	 வினான்.

அந்த	ஓைல,	அதில்	இடப்பட் ந்த	 லி,	பைன	ஆகிய	 த்திைரகள்
இவற்ைறெயல்லாம்	பார்த்த	பின் ம்	வியப்ேபா,	அதிர்ச்சிேயா	அைடயாத
நிதானமான	 கக்	 றிப் டன்	அைதப்	ப த்தார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	அந்த
ஓைல	அவர்	ெபய க் த்தான்	எ தப்பட் ந்த .	அதில்	அடங்கியி ந்த
ெசய்தி ம்	சாதாரணமான	ெசய்தியல்ல.

"மகாமண்டேல வரரான	 றத்தாய	நாட் 	நாஞ்சில்	ம ங் ர்க்	 ற்றத்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	அவர்கள்	தி ச்	ச கத் க் ,	வடதிைசப்
ெப மன்னரான	ேசாழன்	ேகாப்பரேகசரி	பராந்தக ம்,	ெகா ம்பா ர்க்	 நில
மன்ன ம்,	அர ைடயா ம்	ஆகிய	 வ ம்	எ திக்	ெகாண்ட	தி கம்.
இந்தத்	தி க	ஓைல	தங்கள்	ைகைய	அைடவதற் 	 ன்	தங்களால்	 றத்தாய
நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	பா காக்கப்பட் 	வ பவ ம்,	நாஞ்சில்	நாட்
மகாராணியா மாகிய,	காலஞ்ெசன்ற	திரி வனச்	சக்கரவர்த்திகளான	பராந்தக
பாண் ய	ேதவரின்	தி த்ேதவி	வானவன்மாேதவியார்	விண் லக	பதவி
அைடந்தி ப்பார்;	அல்ல 	நாங்கள்	ெசய்தி க் ம்	ஏற்பா 	அவ க் 	அந்தப்
பதவிைய	அளித்தி க் ம்.

எனேவ,	மகாமண்டேல வரராகிய	தங்கைள ம்,	தங்க டன்	இ க் ம்	நாஞ்சில்
நாட் க்	 ற்றத்	தைலவர்கைள ம்	உடேன	வடதிைசப்	ேபரர க் 	அ பணி மா
ேவண் க்	ெகாள் கிேறாம்.	நாைள	ம நாள்	ேசாழ	நாட் த்	தி ப் றம்பியத்தில்
நாங்கள்	 வ ம்	உங்கைள	எதிர்பார்க்கிேறாம்.

இந்த	ஏற்பாட் க் 	இணங்காவிட்டால்	உடேன	வடதிைச	 ம்மன்னர்கள்	ெப ம்
பைடேயா 	நாஞ்சில்	நாட்ைடத்	தாக் வதற் 	ேநரி ம்.

1.	பராந்தக	ேசாழன்
2.	ெகா ம்பா ர்க்	 நில	மன்னன்
3.	அர ைடயான்	ெசன்னிப்	ேபரைரயன்."

இந்தச்	ெசய்திையப்	ப த் 	 த்த	ேபா ,	மகாமண்டேல வரரின்	இதழ்களில்
அலட்சிய	பாவம்	நிைறந்தெதா 	 ன்னைக	மிளிர்ந்த .	அவர்	தைலைய
நிமிர்த்தித்	தளபதி	வல்லாளேதவைன	உற் ப்	பார்த்தார்.	அ கிலி ந்த
நாராயணன்	ேசந்தைன	ஒ 	தடைவ	பார்த்தார்.



" வாமி!	இந்த	விநா 	வைர	மகாராணியா க் 	ஒ 	 ன்ப ம்	இல்ைல.	அ ேயன்
இப்ேபா 	 ட	அங்ேக	ேகாட்ைடயிலி ந் தான்	ேநேர	வ கிேறன்"	என்
அவ ைடய	பார்ைவயில்	ெபாதிந்தி ந்த	ேகள்விையக்	 றிப்பினால்	 ரிந்
ெகாண் 	பதில்	 றினான்	ேசந்தன்.

"தளபதி!	இந்த	ஓைலைய	நீ	என்னிடம்	காட்டத்	தயங்கியதற் ச்	சிறப்பாக	ேவ
காரணம்	ஏேதா	இ க் ெமன் 	எனக் த்	ேதான் கிற .	அைத	எனக் ச்
ெசால்லலாம்	அல்லவா?	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ஆவலாயி க்கிேறன்"	என்றார்
மகாமண்டேல வரர்.	தன்	மனத்தில்	யா க் ம்	ெவளிப்ப த்திச்	ெசால்ல	இயலாத
அந்தரங்கமான	இடத்தில்	மைறந்தி ந்த	ஓர்	உண்ைமைய	அவ ைடய	ேகள்விக்
பதிலாகச்	ெசால்ல	ேவண் யி ந்ததால்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	தயங்கினான்.

ஒ ேவைள	நாராயணன்	ேசந்தன்	அ கில்	இ ப்பதால்	தான்	தளபதி	ெசால்லத்
தயங் கிறாேனா	என் 	நிைனத்தார்	மகாமண்டேல வரர்.

"ேசந்தா!	ஆற் 	நீரி ம்	ேசற்றி ம்	சகதியி ம்	 ரண் விட் 	ஈர	உைடேயா
நின் 	ெகாண் க்கிறாேய.	ேபாய்	உைட	மாற்றிக்	ெகாண் 	வா,"	என் 	ெசால்லி
நாராயணன்	ேசந்தைன	அங்கி ந் 	அவர்	அ ப்பி	ைவத்தார்.

ஆனால்	அதன்	பின் ம்	தளபதி	வாய்	திறக்கவில்ைல.	"வல்லாளேதவா!	உன்
மனத்தில்	இ ப்பைத	நீ	என்னிடம்	ெசால்லத்	தயங் கிறாய்;	பரவாயில்ைல.	நீ
ெசால்லேவ	ேவண்டாம்.	பல	 	காத	ெதாைலவிலி க் ம்	வடதிைச
ம்மன்ன ம்	இந்தக்	கணத்தில்	என்ன	எண்ணிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்

என்பைதக்	 ட	என்னால்	இங்கி ந்ேத	ெசால்லிவிட	 ம்.	நீ	நிைனப்பைதத்
ெதரிந் 	ெகாள்வ 	ெபரிய	காரியமில்ைல.	இேதா	ெசால்கிேறன்	ேகள்!	இந்த
ஓைலையப்	ப த்த ம்	உன்	மனத்தில்	என்ன	ேதான்றிய 	ெதரி மா?
'மகாமண்டேல வரேர	வடதிைச	 ேவந்தர்க க் 	உள்ைகயாக	இ ப்பார்
ேபாலி க்கிற .	இல்ைலயானால்	இந்த	ஓைல	அவர்	ெபய க் 	எ தப்ப மா?
ஆகா!	இ 	எவ்வள 	அநியாயம்!	வானவன்மாேதவிையக்	ெகாைல	ெசய்வதற்
ஒற்றர்கைள	அ ப் மா 	இவேர	வடதிைசப்	ேபரரச க் த்	ெதரிவித்தி க்க
ேவண் ம்.	தி ப் றம்பியத்தில்	அவர்கைள	வந் 	சந்திப்பதாக	இவேர
ெசால்லியி ப்பார்.	மகாமண்டேல வரேர	இப்ப ச்	சதி	ெசய்தால்	இந்த	நா 	எங்ேக
உ ப்படப்	ேபாகிற ?'	என்ெறல்லாம்	உன்	மனத்தில்	ேதான்றிய 	உண்டா,
இல்ைலயா?"	என் 	ேகட் விட் 	நைகத்தார்	அவர்.

தளபதி	வல்லாளேதவன்	தி க்கிட் ப்	ேபானான்.	இந்த	மனிதர்	என்ன
மந்திரவாதியா?	இவ க் 	ஏதாவ 	 றளி	வித்ைத	ெதரி மா?	என் ைடய
மனத்தில்	ஏற்பட் க் ம்	சந்ேதகத்ைத	அப்ப ேய	கண் பி த் ச்	ெசால்லி
விட்டாேர!	என் 	வியந்தான்.



"என்ன	தளபதி!	உண்ைமதானா?"

தன்	நிைனவில்லாமேல	அவ ைடய	ேகள்விக் 	'ஆம்'	என் 	பதில்	ெசால்வ
ேபால்	அவன்	தைல	அைசந்த .

"நீ	இப்ப 	நிைனத்தைத	நான்	ஒ 	பிைழயாகக்	க தவில்ைல.	சந்தர்ப்பத்தின்
ேகாளா 	உன்ைன	இப்ப 	நிைனக்கச்	ெசய்தி க்கிற .	ஆனால்	வல்லாளேதவா!
இந்த	ஓைலைய ம்	இ 	கிைடத்த	நிகழ்ச்சிைய ம்	ெதாடர்ந் 	எண்ணி
மனத்ைதக்	 ழப்பிக்	ெகாள்ளாேத.	இப்ேபாேத	மறந் 	வி !"	இ வைரயில்
அைமதியாகத்	தைல	 னிந் 	அவர்	 றியைதெயல்லாம்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த
தளபதி	தைல	நிமிர்ந் 	ஒ 	ேகள்வி	ேகட்டான்.

"மகாமண்டேல வரர்	ெசால்வைத	நான்	அப்ப ேய	ஏற் க்	ெகாள்கிேறன்.	ஆனால்
மகாராணி	வானவன்மாேதவியாைரக்	ெகாைல	ெசய்வதற்காகப்	பயங்கரமான	சதி
யற்சிகள்	என்	கண்காணேவ	நடக் ம்	ேபா 	கடைம ம்	ெபா ப் ள்ள	நான்

அைதப்	பார்த் க்	ெகாண் 	 ம்மா	இ க்க	 மா?	அ 	நீதியல்லேவ?"

"தளபதி!	உன் ைடய	பதவிக் 	இந்தப்	ெபா ப் 	உணர்ச்சி	அவசியமான தான்.
ஆனால்	மகாராணியாைரக்	ெகாைல	ெசய்வ ம்,	 றத்தாய	நாட்ைடக்	ைகப்பற்ற
யல்வ ம்	யாரா ம்	எளிதில்	 யாத	காரியங்கள்.	அப்ப ேய	 வதாக

இ ந்தா ம்	அதைன	நீ ம்	உன்ைனச்	ேசர்ந்த	பைடவீரர்க ம்	மட் ம்	த த் விட
ெமன் 	எண் வ 	ேபதைம!	உன்ைனக்	காட் ம்	உன்	சாமர்த்தியம்,

ெபா ப் 	ஆகியவற்ைறக்	காட் ம்	பல	மடங் 	வலிைம	வாய்ந்த	சக்தி	ஒன்
மகாராணி	வானவன்மாேதவிைய	அல் ம்,	பக ம்,	அனவரத ம்	இைடவிடாமல்
காத் 	வ கிறெதன்ப 	உனக் த்	ெதரி மா?"

அவ ைடய	இந்தச்	ெசாற்களிலி ந் 	ஏேதா	ஒ 	 ர்ைமயான	 ள்	தன்
மனத்தில்	ைதத் விட்ட 	ேபாலி ந்த 	வல்லாளேதவ க் .	அவர்	தன்ைன ம்
தன்	சக்திைய ம்	ஏளனம்	ெசய்யேவண் ம்	என்பதற்காக	அப்ப ப்	ேப கிறாரா,
அல்ல 	மைற கமாகக்	 த்திக்	காட் கிறாரா	என் 	ெதளிவாகப்	 ரிந்
ெகாள்ள	 யாமல்	திணறினான்	அவன்.	 பீெரன் 	அவன்	மனத்தில்	ஆத்திரம்
ைகந்த .	ஒேர	ஒ 	விநா க் ள்	உணர்ச்சி	வசப்பட் 	அவைர	எதிர்த் ப்
ேபசிவிடத்	 ணிந் 	விட்டான்	வல்லாளேதவன்.

அவன்	நிைலையப்	பார்த் ப்	 ரிந் 	ெகாண்ட	அவர்	உள் ரச்	சிரித் க்
ெகாண்ேட,	"வல்லாளேதவா!	உனக் 	வ கிற	ேகாபத்ைதப்	பார்த்தால்,	இப்ேபாேத
வாைள	உ விக்	ெகாண் 	என்ேமல்	பாய்ந் 	வி வாய்	என் 	ேதான் கிற .
ெபா !	ஆத்திரப்படாேத.	மகாராணியாரின்	நலத்தி ம்	நாஞ்சில்	நாட் ன்



அைமதியி ம்	மிக	அதிகமான	ெபா ப் 	எனக் ம்	இ க்கிற "	என்
நிதானமாகக்	 றினார்.

"மகாமண்டேல வரரின்	ஆற்றைலேயா,	ஆைணகைளேயா	அ ேயன்	எப்ேபா ம்
ைறவாக	மதிப்பிட்டதில்ைல.	ஆனா ம்	அ ேயனிடம்	அவர்	இவ்வள

க ைமயாக	நடந் 	ெகாள்வாெரன் ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	நாைள
நாஞ்சில்நாட் 	மகாசைபையக்	 ட்ட	ேவண் ெமன் 	மகாராணியார்	ெதரிவிக்கச்
ெசான்னதனால்	தான்	இங் 	வந்ேதன்.	இல்ைலயானால்	இங் 	வந் 	தங்க க்
இவ்வள 	சிரமம்	ெகா த்தி க்க	மாட்ேடன்."	தளபதி	அைமதியாகப்	ேபச
யன்றா ம்	ேவகமாக	வந்த	ேகாபத்ைத	வ வில்	அடக்கிய	சாயல்	அவன்

ெசாற்கள்	ஒவ்ெவான்றி ம்	பிரதிபலிக்கச்	ெசய்தன.

அவன்	 றியைதக்	ேகட் விட் ,	ஏேதா	பதில்	 வதற்காக	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	வாய்	திறந்தார்.	அேத	ேநரத் க் 	ஈர	உைடகைள	மாற்றிக்
ெகாண் 	தி ம்பிய	நாராயணன்	ேசந்தன்	அந்தரங்க	அைறக் ள்	 ைழந்
விட்டான்.

இர ப்	ேபா 	ந ச்சாமத் க் ம்	ேமலாகிவிட்ட .	மகாமண்டேல வரரின்	அழகிய
ெபரிய	மாளிைகயில்	அந்த	ஒேர	ஒ 	அைறையத்	தவிர	மற்ெறல்லாப்	ப திக ம்
நிலெவாளியின்	அைமதியில்	அடங்கிக்	கிடந்தன.	பறளியாற்றில்	'கலகல'ெவன்
தண்ணீர்	பா ம்	ஒலி,	மரப்ெபாந் களி ள்ள	ஆந்ைதகளின்	 ரல்	இைவ	தவிர
இைடயாற் 	மங்கலம்	தீ 	நிசப்தமாகி	விட்ட .

தளபதி	வல்லாளேதவனின்	அப்ேபாைதய	மனநிைல	எவ்வள 	ேநரமானா ம்
அந்தத்	தீைவ	விட் 	அக்கைரக் ப்	ேபாய்	அரண்மைனக் ச்	ெசன் 	விட
ேவண் ம்	என் 	உ தியாக	இ ந்த .	அன்ைறக் 	மட் ேம	அதற் 	 ன்
அவ ைடய	மனத்தில்	ஏற்பட் ராத	சில	பயம்	நிைறந்த	உணர் கள்	ஏற்பட்டன.
அந்தத்	தீ ,	அந்த	மாளிைக,	அவெனதிேர	ஊ ம்	விழிப்பார்ைவேயா
ெபாதியமைல	சிகரெமனக்	கம்பீரமாக	வீற்றி க் ம்	மகாமண்டேல வரர்,	அவர்
அ கில்	நிற் ம்	நாராயணன்	ேசந்தன்	என்ற	அந்தக்	 ள்ளன்,	எல்ேலா ம்,	எல்லாப்
ெபா ம்,	ஏேதா	ஒ 	ெபரிய	மர்மத்தின்	சின்னஞ்சி 	பிரி கைளப்	ேபால்
ேதான்றினார்கள்.

'பட 	வி ம்	அம்பலவன்	ேவளான்	மட் ம்	உறங்காமல்	 ைறயில்
விழித்தி ப்பானானால்	எப்ப ம்	இவரிடம்	விைட	ெபற் க்	ெகாண் 	 றப்பட்
விடலாம்.	இவர்	என்னிடமி ந் 	எல்லாச்	ெசய்திகைள ம்	ெதரிந் 	ெகாண்
விட்டார்.	ஆனால்	இவரிடமி ந் 	நான்	ஒன் ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.
இன் 	மாைல	கன்னியா மரியில்	நடந்த	எல்லாச்	சம்பவங்கைள ம்	எனக் த்
ெதரியாமேல	இவ ைடய	ஒற்றனான	இந்தக்	 ட்ைடயன்	மைறந்தி ந்



கண்காணித்தி க்கிறான்.	நாேனா	மகாமண்டேல வர க் 	ஒன் ம்
ெதரிந்தி க்கக்	காரணமில்ைல	என் 	பகற்கன 	கண் 	ெகாண் க்கிேறன்.
ஒ 	ேகா யி ள்ள	இந்தத்	தீவின்	மாளிைகயில்	இ ந் 	ெகாண் 	நாஞ்சில்
நாட் 	 ைல	 க் களில்	நடப்பைதக்	 ட	ஒன் விடாமல்	பார்த் க்
ெகாண் க்கிறார்	இந்த	மனிதர்!'	-	பய ம்	மைலப் ம்	கலந்த	இ 	ேபான்ற
திைகப் ட் ம்	நிைன கள்	தாம்	வல்லாள	ேதவனின்	மனத்தில்	கிளர்ந்தன.

"சரி!	அப்ப யானால்	நாைளக் 	மகாசைப	 ட் வைதப்	பற்றிக்	 ங்கள்.
அைதத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	நான்	இங்கி ந் 	விைடெபற் க்	ெகாள் கிேறன்.
அரண்மைனயில்	மகாராணியார்	என்ைன	எதிர்பார்த் க்	காத்தி ந்தா ம்
காத்தி ப்பார்"	என் 	அவன்	இப்ப க்	ேகட்ட ம்	அவர்	ம ப ம்	அவைன
ேநாக்கிச்	சிரித்தார்.	அவ ைடய	அந்தச்	சிரிப் களில்	அப்ப 	என்னதான்	மைறந்
ெகாண் க்கின்றன?	ஒவ்ெவா 	சிரிப் க் ம்	ஓர்	உள்ளர்த்தம்	இ ப்ப 	ேபால்
அல்லவா	அவ க் த்	ேதான்றிய !

"ேசந்தா!	தளபதி	தி ம்பிப்	ேபாவதற் 	எவ்வள 	அவசரப்ப கிறார்	பார்த்தாயா?
அவ க் 	இங்ேக	இ ப்பதற்ேக	பயமாக	இ க்கிற .	நாெமல்லாம்	சிங்கம்,	 லி,
கர கள்	என் 	நிைனக்கிறார்	ேபா ம்"	என் 	தளபதிக் ப்	பதில்	ெசால்லாமல்
ேசந்தைன	ேநாக்கிக்	 பவர்	ேபாலக்	 றினார்	மகாமண்டேல வரர்.

" வாமீ!	இவர்	ேபாக	ேவண் ெமன்றா ம்	இப்ேபா 	ேபாக	 யா .	என்ைன
இக்கைரக் க்	ெகாண் 	வந் 	விட்ட	பின்	அம்பலவன்	ேவளான்	ேதாணிையத்
ைறயில்	கட் விட் ,	உறங்கப்	ேபாய்விட்டான்.	இனி	நாைளக் 	ைவகைறயில்

தான்	ேதாணி	ேபா ம்"	என் 	ேசந்தன்	 றினான்.

"ேகட் க்	ெகாண்டாயா,	தளபதி!	உன்ைன	இங்ேக	யா ம்	வி ங்கிவிட
மாட்டார்கள்.	இன்றிர 	இங்ேக	தங்கிவிட் க்	காைலயில்	ேபாகலாம்.	மகாசைபக்
ட்டத் க்காக	நா ம்	அரண்மைனக் 	வரேவண் யி க்கிற .	நாம்	இ வ ம்

ேசர்ந்ேத	ேபாகலாம்.	மற்ற	 ற்றத்	தைலவர்கைளெயல்லாம்	ேநேர	அரண்மைனக் ப்
றப்பட் 	வ ம்ப 	தாேன	ெசால்லி	அ ப்பியி க்கிறாய்?"

"ஆம்!	அவர்கள்	யாவ ம்	நாைளக்	காைலயில்	ேநேர	அரண்மைனக் த்	தான்
றப்பட் 	வ வார்கள்."

"நல்ல !	இப்ேபா 	உன்னிடம்	ஒ 	 க்கியமான	ேவண் ேகாள்	வி க்கப்
ேபாகிேறன்.	இந்த	ேவண் ேகாள்	என் ைடய	ெசாந்த	நன்ைமக்காக	மட் ம்
அல்ல,	எத்தைனேயா	வைகயில்	இந்தத்	ேதசத்தின்	நன்ைமகள்	இந்த
ேவண் ேகா க் ள்ேள	ெபாதிந்தி க்கலாம்.	அவற்ைறெயல்லாம்	விளக்கேவா
விவரித் ச்	ெசால்லேவா	இ 	ேநரமில்ைல"	என்றார்	நம்பி.



"மகாமண்டேல வரரின்	பலமான	அ ப்பைடையப்	பார்த்தால்	அ 	எத்தைகய
ேவண் ேகாளாக	இ க் ேமா	என் 	அ ேய க் 	உண்ைமயிேல	பயமாகத்தான்
இ க்கிற "	என் 	தளபதி	இைடமறித் க்	 றினார்.

"பயப்ப வதற் 	இதில்	அப்ப 	ஒன் ம்	இல்ைல.	இந்த	ஓைலைய	இப்ேபா 	நான்
உன்னிடம்	தி ப்பிக்	ெகா க்கப்	ேபாவதில்ைல.	நான்	பத்திரப்ப த்தி	ைவத் க்
ெகாள்ேவேனா	என் 	நிைனக்கிறாய்	அல்லவா?	அப்ப ம்	ெசய்யப்	ேபாவதில்ைல.
பின்	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்	ெதரி மா?	இேதா	நீேய	பார்த் த்	ெதரிந்
ெகாள்"	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	பக்கத்தில்	நின் 	ெகாண் ந்த	நாராயணன்
ேசந்தைனச்	சமிக்ைஞ	ெசய் 	 ப்பிட் 	ஏேதா	ெமல்லக்	 றினார்.

அவன்	உடேன	அந்த	அைறக் ள்ேள	எரிந் 	ெகாண் ந்த	தீபங்களில்	ஒன்ைற
எ த் 	வந் 	அவ க் 	 ன்னால்	ஏந்திப்	பி த் க்	ெகாண் 	நின்றான்.	தளபதி
வல்லாளேதவ க் ப்	பகீெரன்ற .	"ஐேயா	இெதன்ன	காரியம்	ெசய்கிறீர்கள்?"
என் 	மகாமண்டேல வரரின்	ைகையப்	பி த் த்	த க்க	எ ந்தான்	அவன்.

"நில்,	அப்ப ேய!	ெசய்ய	ேவண் யைதத்தான்	ெசய்கிேறன்"	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	ஓைலையச்	 டரில்	காட் னார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	அந்த
ஓைலயில்	தீப்பற்றிய .
--------------	
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இந்தக்	கைதயின்	ஆரம்பத்தில்	கன்னியா மரிக்	கடற்கைரயில்	சந்தித்த	பயங்கர
ஒற்றர்கைளப்	பற்றித்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ற	ஆவல்	ேநயர்க க்
இ க் ம்	அல்லவா?	அந்த	ஒற்றர்கள்	வந்த	ேநாக்கம்,	அ ப்பப்பட்ட	விதம்	இைவ
பற்றி	இதற் ள்ேளேய	ஒ 	மாதிரி	அ மானித் க்	ெகாள்ள	 ந்தா ம்	இங்ேக
அைதப்	பற்றிச்	சற் 	விரிவாகக்	 றிவிட	ேவண் ய 	அவசியம்	தான்.

மன்னாதி	மன்ன ம்,	ெதன்	திைசப்	ேபரரச மாகிய	பராந்தக	பாண் யர்	காலமான
பின்	வட	திைச	மன்னர்	பாண் ய	நாட் ன்	ேமல்	பைடெய த்த ம்,	 மார
பாண் யனாகிய	இராசசிம்மன்	ஈழத்தீ க் 	ஓ ப்	ேபான ம்,	வட	பாண் 	நா
எதிரிகளின்	வசப்பட்ட ம்,	ஏற்கனேவ	ேநயர்கள்	அறிந் 	ெகாண்ட	நிகழ்ச்சிகள்.

வடதிைச	ேவந்தர்களின்	ஆைச	வட	பாண் 	நாட்ைட	ெவன்றேதா 	அடங்கி
விடவில்ைல;	அவர்கள்	ெதன்	பாண் 	நாட்ைட ம்	ைகப்பற்ற	வி ம்பினார்கள்.
க்கியமாக	அந்த	வி ப்பத் க் 	 ன் 	காரணங்கள்	இ ந்தன.

தல்	காரணம்,	பராந்தகனின்	ேகாப்ெப ந்ேதவி	உயி டன்	தப்பிச்	ெசன்
ெதன்பாண் 	நாட் 	மகாமண்டேல வரரின்	பா காப்பில்	வாழ்கிறாள்	என்
அவர்கள்	ெதரிந் 	ெகாண்ட .	அவள்	உயி டன்	இ க்கிறவைர	என்றாவ
எப்ப யாவ 	தன்	 தல்வன்	இராசசிம்மைனத்	ேத க்	ெகாண் 	வந் 	மீண் ம்
பாண் யர்	ஆட்சிைய	நிைலநி த் வதற் 	அவள்	 யன் 	வி வாேளா	என்ற
பயம்	அவர்க க் 	இ ந்த .	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி ம்	ெதன் றத்தாய
நாட் ப்	ெப ம்	பைட ம்	வானவன்	மாேதவிேயா 	ஒத் ைழத் 	அப்ப ச்	ெசய்ய
ற்ப வதற் ள்	சில	சதித்திட்டங்களின்	 லம்	தங்க ைடய	ஆைசைய
த் க்	ெகாள்ளத்	திட்டமிட்டனர்	வடதிைச	 ம்மன்னர்கள்.	அதற்காகச்

ேசாழன்	ேகாப்பரேகசரி	பராந்தக ம்,	ெகா ம்பா ர்	மன்ன ம்,
அர ைடயா ம்	உைற ர்க்	ேகாட்ைடயில்	ஓர்	இரகசிய	மந்திராேலாசைனக்
ட்டம்	நடத்தினார்கள்.	வடதிைச	 ம்மன்னர்க ம்	தங்க ைடய	 க்கியமான

இராஜாங்க	அதிகாரிேயா 	உைற க் 	வந்தி ந்தனர்.

ேசாழன்	ேகாப்பரேகசரி	பராந்தகனின்	உைற ர்	அரண்மைனயில்	மந்திராேலாசைன
சைபயின்	 ட்டம்	 ய .	அழ ம்,	இளைம ம்,	வீர ம்,	ஒன்ேறாெடான் 	ேபாட்
ேபாட் க்	ெகாண் 	ஒன் பட்ட	உ வம்	ேபால்	ேசாழ ம்,	பிடரி	மயிேரா 	 ய
சிங்கத்ைதப்	ேபான்ற	கம்பீரமான	ேதாற்றத்ைத ைடய	அர ைடயா ம்,
காண்பவர்கைளப்	பய த் ம்	வளமான	அடர்ந்த	மீைச ம்,	ெந ப்



வட்டங்கைளப்	ேபால்	 ழ ம்	கண்க ம்,	யாைன	ேபால்	ப த்த
ேதாற்றத்ைத ைடய	ெகா ம்பா ர்	மன்ன ம்	அ க ேக	 ன்
சிம்மாசனங்களில்	வீற்றி ந்தனர்.	தி மந்திர	ஓைலநாயகர்க ம்	அைமச்சர்
பிரதானிக ம்	 ற்றி ம்	இடப்பட் ந்த	மற்ற	ஆசனங்களில்	அமர்ந்தி ந்தனர்.

"இந்த	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டம்	வடபால்	நாட் ப்	ெப 	மன்னர்களாகிய
நமக் ள்	ஓர்	அவசியமான	தீர்மானத்ைத	ஏற்ப த்தி	 	ெசய்
ெகாள்வதற்காகக்	 ட்டப்பட் க்கிற .	நாம்	 வ ம்,	நம் ைடய	பைடக மாகச்
ேசர்ந் 	சமீபத்தில்	பாண் 	நாட் ன்	வடப திைய	ெவற்றி	ெகாண்ேடாம்.	சி
பிள்ைளயாகிய	பாண் ய	இளவரசன்	இராசசிம்மன்	நமக் 	அஞ்சிக்	கடல்	கடந்த
நாட் க் 	ஓ விட்டான்.	அவைனப்	பற்றி	நமக் க்	கவைல	இல்ைல.	ஆனால்
காலஞ்ெசன்ற	பராந்தக	பாண் யனின்	ேகாப்ெப ந்ேதவி ம்,	இராசசிம்மனின்
தா மான	வானவன்மாேதவி	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	ேபாய்	வலிைமமிக்க
ஆதர கேளா 	வாழ்ந் 	வ கிறாள்.	அதனால்	நமக் 	ஓரள 	நிம்மதிக்	 ைற
ஏற்பட் க்கிற 	என்பைத	நாம்	 வ ம்	நன் 	உணர்ேவாம்"	என் 	ேசாழன்
ேபச்ைசத்	ெதாடங்கி	ைவத்தான்.	அ வைரயில்	ஏேதா	ெசால்வதற்காகத்	 த் க்
ெகாண் ந்த	அர ைடயான்	ஒ 	கைனப் க்	கைனத் க்	ெகாண்
ேப வதற் 	 ற்பட்டான்.

"நண்பர்கேள!	ெதன்பாண் 	நாட்ைட ம்	அங்ேக	மகாராணி	வானவன்மாேதவிக் க்
கிைடத்தி க் ம்	பலமான	ஆதரைவ ம்	சாதாரணமாக	மதிப்பிட் 	விட் 	நாம்
ேபசாமல்	இ ந் விட	 யா .	அமர	பதவி	அைடந் 	விட்ட	பராந்தகனின்	வீரம்
உங்க க் த்	ெதரியாததன் .	அந்த	வழி ைறயில்	இரண் 	ெகா ந் கள்
எஞ்சியி க்கின்றன.	மகாராணிைய ம்,	 மார	பாண் யைன ம்	தான்	இப்ப க்
றிப்பி கிேறன்.	மதி ட்ப ம்	அறிவாற்ற ம்	உைடயவரான	ெதன்பாண் 	நாட்

மகாமண்டேல வரரின்	சிந்தைன ம்,	நாஞ்சில்	நாட் ப்	ெப ம்பைடத்	தளபதியான
வல்லாளேதவனின்	வீர ம்	ஒன் 	ேசர்ந்தால்	பின் 	நம்ைமேய	கதிகலங்கச்	ெசய்
வி வார்கள்."

ேப ம்ேபா 	அர ைடயான்	கண்களில்	உ தியான	ஒளி	மின்னிய .	 ரலில்
அ த்தம்	ெதானித்த .	"அன் க் ரிய	ேசாழ	ேவந்தேர!	அர ைடய	ெசன்னிப்
ேபரரசேர!	நீங்கள்	இ வ ம்	 றியவற்ைற	அப்ப ேய	ஏற் க்	ெகாள்கிேறன்.	நீண்ட
ேநரம்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	கழிப்பதால்	என்ன	பயன்?	ெசயைல	நிைறேவற்ற
ேவண் ம்.	அதற் 	உடன யாக	ஒ 	வழி	ெசால் ங்கள்."
இப்ப க்	 றியவன்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	அப்பப்பா!	அவன்	ேதாற்றத்ைதப்
ேபாலேவ	 ர ம்	க ைமயாகத்தான்	இ க்கிற .	இ 	 ழக்கத்ைதப்	ேபால
ைகையத்	 க்கி	ஆட் 	உணர்ச்சிகரமாகப்	ேபசினான்	அவன்.	அந்தச்	 க்கமான
ேபச்சி ம்,	 க	பாவத்தி ேம	'இவன்	அதிகம்	ேப வைத	வி ம்பாத	காரியப்	 லி'
என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .



" ன் 	ெசய்த 	ேபாலேவ	நாம்	 வ ம்	ஒன் 	ேசர்ந் 	நாஞ்சில்	நாட் ன்	ேமல்
பைடெய த் 	விடலாம்"	என்றான்	அர ைடயான்.

மற்ற	இ வ ம்	அதற் 	இணங்கவில்ைல.	"இப்ேபா தான்	ஒ 	ெபரிய	ேபாரில்
ஈ பட் 	அ த் ப்	ேபான	பைடகைள	ம ப ம்	உடன யாகத்	 ன் த்த

யா .	ேபாைரத்	தவிர	ேவ 	தந்திரமான	வழிகள்	எைவேய ம்	இ ந்தால்
பார்க்கலாம்"	என் 	ேகாப்பரேகசரி ம்	ெகா ம்பா ரா ம்	ஒ 	 கமாக
ம த் விட்டனர்.	அங்கி ந்த	 வரசரின்	அைமச்சர்	பிரதானிக ம்	ேபார்
ேயாசைனைய	அவ்வளவாக	வரேவற்கவில்ைல.

"நான்	ஒ 	வழி	ெசால் கிேறன்.	ஆனால்	அ 	க ைமயான	வழி.	பயங்கர ம்
இரகசிய மாக	இ க்க	ேவண் ய 	ஆ ம்	அ !"	என் 	ெசால்லியவாேற
ற்றி ம்	இ ந்தவர்கைளப்	பார்த் 	ேமேல	ெசால்வதற் த்	தயங்கினான்

ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	அவ ைடய	தயக்கம்	நிைறந்த	அந்தப்	பார்ைவயின்
அர்த்தத்ைத	அர ைடயா ம்	ேசாழ	ேகசரி ம்	 ரிந் 	ெகாண் 	விட்டனர்.

உடேன	ேசாழன்	ேகாப்பரேகசரி	அங்கி ந்த	மற்றவர்க க் ச்	ைசைக	ெசய்தான்.
அவர்கள்	ெமௗனமாக	எ ந் 	மந்திராேலாசைன	மண்டபத் க் 	ெவளிேய
ெசன்றார்கள்.	மண்டபத் க் ள்	அரசர்கள்	 வ ம்	தனிேய	விடப்பட்டனர்.
பரேகசரி ம்	அர ைடயா ம்	ெகா ம்பா ர்	மன்னனின்	பக்கத்தில்	ெந ங்கி
வந் 	உட்கார்ந்தனர்.

ெகா ம்பா ரான்	ெவறிச்	சிரிப் ச்	சிரித்தான்.	அவ ைடய	ேகாரம்	நிைறந்த
பயங்கர	 கத்	ேதாற்றத்ைத ம்	அந்தச்	சிரிப்ைப ம்	ஒன் 	ேசர்த் ப்	பார்த்த
ேபா ,	அ 	உடனி ந்த	மற்ற	இ வ க் ேம	அச்ச ட் ய .	அவன்	வாயிலி ந்
ெவளிவரப்	ேபா ம்	 	என்னெவன் 	அறி ம்	ஆவ டன்	இ வ ம்
காத்தி ந்தனர்.

ஆனால்	அவேனா	அவர்க ைடய	ஆவைல	ேம ம்	ேசாதிக்கிறவைனப்	ேபால
ஒன் ம்	ேபசாமல்	அங்ேக	கிடந்த	ஓைலகளில்	எ த்தாணியால	ைகேபான
ேபாக்கில்	ஏேதா	கி க்கத்	ெதாடங்கினான்.	அர ைடயா ம்	ேகாப்பரேகசரி ம்
வியப்பைடந் 	திைகத்தனர்.	அவன்	என்ன	ெசய்கிறான்	என்பைதேய	அவர்களால்
விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	பார்த் க்	ெகாண்ேட	மைலத் ப்	ேபாய்
அமர்ந்தி ந்தனர்.	சில	விநா க க் ள்	ஆச்சரியகரமானெதா 	காரியத்ைதச்
ெசய் 	காட் னான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

எ த்தாணி	ெகாண் 	 ன் 	ஓைலகளி ம்	ேகா களால்	சில	படங்கைள
வைரந் 	விட்டான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	சில	எ த் க ம்	அவற்றில்



ெதன்பட்டன.	தன்	மனக்	க த்ைத	அவன்	ெவளியிட்ட	சாமர்த்தியமான	 ைற
அவர்கைளப்	பிரமிக்கச்	ெசய் விட்ட .

"இேதா,	இவற்ைறப்	பா ங்கள்!	என்	க த் 	விளக்கமாகப்	 ரி ம்"	என்
ெசால்லிச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அந்த	ஓைலகைள	அவர்களிடம்	நீட் னான்	அவன்.
ெகா ம்பா ர்	மன்னனின்	 ரட் க்	ைகயில்	அவ்வள 	நளினம்	மைறந்
ெகாண் க் ெமன் 	அர ைடயாேனா,	அல்ல 	பரேகசரிேயா	கனவி ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல.

அவர்கள்	இ வ ம்	அவன்	ெகா த்த	அந்த	ஓைலகைளெயல்லாம்
ஒவ்ெவான்றாகப்	பார்த்தனர்.

தல்	ஓைலயில்	மகாராணி	வானவன்மாேதவிையப்	ேபால்	ஓர்	உ வம்
வைரயப்பட் ந்த .	அந்த	உ வத்தின்	க த் க் 	ேநேர	ஆ 	 ரட் க்	ைககள்
ஒ 	 ர்ைமயான	ேவைல	எறிவதற் க்	 றி	ைவத் ப்	பி த் க்	ெகாண் ப்ப
ேபால்	சித்தரிக்கப்பட் ந்த .	உ வத்தின்	கீேழ	வானவன்மாேதவியார்	என் ம்
எ தியி ந்த .	இரண்டாவ 	ஓைலயில்	கடலின்	ேமல்	ஒ 	பாய்மரக்	கப்பல்
ேவகமாகச்	ெசல்வ 	ேபால்	வைரந்தி ந்த .	அதன்	அ கில்	 மார	பாண் யன்
இராசசிம்மைனப்	ேபால்	ஓர்	இைளஞனின்	உ வம்	சித்தரிக்கப்பட் ,	 தல்
ஓைலயில்	கண்டப ேய	கப்பலிலி ந் 	ஆ 	ைககள்	நீண் 	ஒ 	ேவைல	அந்த
இைளஞனின்	ெநஞ்சில்	பாய்ச் வதற் த்	தயாராக	இ ப்ப 	ேபால்	வைரயப்பட்
உ வின்	கீேழ	'பாண் ய	 மாரன்	இராசசிம்மன்'	என் 	எ தியி ந்த .

எைத ம்	ெதளிவாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாத	மன	 ழப்பத்ேதா 	 ன்றாவ
ஓைலையக்	ைகயிெல த் ப்	பார்த்தனர்	அர ைடயா ம்,	ேகாப்பரேகசரி ம்.
அந்த	 ன்றாவ 	ஓைலயில்	அவர்க ைடய	இதயத்ைதக்	 ழப் ம்	 ன்றாவ
திர்	மைறந்தி ந்த .	அைத ம்	பார்த் த்	திைகத் 	விட்டனர்	இ வ ம்.

ன்றாவ 	ஓைலயில்	இரண் 	ஆ க க் 	இைடேய	ஒ 	சி 	தீ 	ேபால ம்,
அதில்	ஒ 	மாளிைக	ேபால ம்	வைரயப்பட் ந்த .	மாளிைக	வாசலில்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	என் 	ெபயர்	எ தப்பட்ட	ஓர்	உ வ ம்
வைரயப்பட் ந்த .	இந்தப்	படத்தி ம்	ஆ 	ைககள்	இ ந்தன.	ஆனால்	 ன்
ஓைலகள்	இரண் க் ம்	இந்த	ஓைலக் ம்	மிகப்	ெபரிய	ேவ பா 	ஒன் ம்
இ ந்த .

ன் 	ஓைலகளி ம்	ெகா ம்பா ர்க்	 நில	மன்னன்	அவசரம்	அவசரமாகக்
கி க்கியி ந்த	சித்திரங்கைள ம்	எ த் க்கைள ம்	பார்த் விட்
அர ைடயா ம்,	பரேகசரி ம்	தைல	நிமிர்ந்தனர்.	எைத ம்	விளக்கமாகப்
ரிந் 	ெகாண்டாற்	ேபான்ற	ெதளி 	அவர்கள்	 கத்தில்	 லங்கேவ	இல்ைல.



அ வைரயில்	அவர்கைளேய	கவனித் க்	ெகாண் ந்த	ெகா ம்பா ரான்,
"என்ன?	 ரிந் 	ெகாண் ர்களல்லவா?"	என் 	மி ந்த	ஆர்வத்ேதா
வினவினான்.

"ெகா ம்பா ர்	ேவந்தர்	இவ்வள 	ெபரிய	ஓவிய	வல் நராக	இ ப்பார்	என்
இ வைரயில்	எனக் த்	ெதரியேவ	ெதரியா !"	என்றான்	அர ைடயான்.

"ஓவியம்	மட் மா?	ெசால்ல	ேவண் ய	ெசய்திகைளக்	 றிப்பாக	அறி த்த
யன்றி க்கிறீர்கள்.	ஆனால்	எங்கள்	இ வ க் ம்	அ 	அவ்வளவாகப்	ெபா ள்

விளங்கவில்ைல.	நீங்கள்	எங்கள்	சந்ேதகத்ைதப்	ேபாக்கி	விட்டால்	நல்ல !"	என்
சந்ேதகத்ைத	மனம்விட் க்	ேகட்டான்	பரேகசரி.

உடேன	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	அந்த	ஓைலகைளக்	ைகயில்	எ த் க்	ெகாண்
அவர்க க் 	ந வில்	வந் 	நின்றவா 	ஒவ்ெவான்றாக	விளக்கிக்	 றலானான்.
கால்	நாழிைக	ேநரம்	அவ ைடய	விளக்க ைர	ெதாடர்ந்த .	அந்த
விளக்க ைரயிலி ந் 	அர ைடயா ம்,	ேகாப்பரேகசரி ம்	 ரிந் 	ெகாண்ட
விவரங்கள்	வ மா :	நாஞ்சில்	நாட் 	மகாமண்டேல வரரின்	ஆதரவில்	 றத்தாய
நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	தங்கியி க் ம்	மகாராணி	வானவன்மாேதவிையக்
ெகாைல	ெசய் வி வ 	 தல்	திட்டம்.	இலங்ைகத்	தீ க் 	ஓ யி ப்பதாக
எண்ணப்ப ம்	 மார	பாண் யன்	இராசசிம்மைன ம்,	சில	அந்தரங்கமான
ஆட்கைளக்	கப்பலில்	அ ப்பி	அங்கி ந் 	தி ம்பேவா	தி ம்பக்	க தேவா
அவகாசமின்றி	அங்ேகேய	யா மறியா 	தீர்த் 	விடேவண் ெமன்ப
இரண்டாவ 	திட்டம்.	யாைர	ேவண் மானா ம்	பைகத் க்	ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையப்	பைகத் க்	ெகாண்டால்	ஒ 	காரிய ம்
நடக்கா .	 றத்தாய	நாட் ப்	ப திையக்	ைகப்பற்றேவா,	ஆளேவா	அந்த
மனிதரின்	தய 	நிச்சயமாக	ேவண் ம்.	மகாராணியாைர ம்,	 மார
பாண் யைன ம்	ெகாைல	ெசய்த	பின்ன ம்,	மகாமண்டேல வரைரத்	தங்கள்
மனிதராக்கிக்	ெகாண் 	தன்ைமயாகத்	த வி	ைவத் க்	ெகாண்டாெலாழியத்
தாங்கள்	 வ ம்	அந்தப்	பிரேதசத்தில்	கால ெய த் 	ைவக்க	 யா 	என்
அவர்கள்	உணர்ந்தி ந்தனர்.	ஆகேவ	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிைய	மட் ம்
தங்க ைடய	பாராட் 	வைலயில்	வீழ்த்தித்	ெதாடர்ந் 	மகாமண்டேல வரராக
இ க்கச்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்ப 	 ன்றாவ 	ஓைலயில்	கண்ட	திட்டம்.

இப்ப 	 ன் 	ஓைலகளி ம்	கண்ட	திட்டங்கைள	நிைறேவற் வதில்	 ன்
ேப ைடய	பங் ம்	இ ப்பதனால்	ஆ 	ைககைள	ஒவ்ெவா 	படத்தி ம்
வைரந்தி ப்பதாகத்	தன்	திட்டங்கைளக்	காரண	காரியங்கேளா 	அவர்க க் ச்
ெசான்னான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.



"எல்லாம்	சரிதான்!	ஆனால்	மகாராணிைய ம்,	 மார	பாண் யைன ம்	ெகாைல
ெசய்ய	ேவண் ெமன்ப தான்	நம் ைடய	ெப ந்தன்ைமக் ப்	ெபா த்தமான
காரியமாகப்	படவில்ைல	எனக் "	என் 	அ த் க்	ெகாள்வ 	ேபான்ற	 ரலில்
மற்ற	இ வரின்	 கத்ைத ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னான்	அர ைடயான்.

"அர ைடயார்	 வ 	ேபாலத்தான்	எனக் ம்	ேதான் கிற .	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பிைய	ேவண் மானால்	நம் ைடய	 ழ்ச்சிக் ப்	பயன்ப த்திக்
ெகாள்ளலாம்.	அவேர	நமக் 	ஒத் ைழக்க	இணங்கிவிட்டாரானால்	எங்ேகா
கண்காணாத	இடத்தில்	மைறந் 	கிடக் ம்	பயந்தாங்ெகாள்ளி	இராசசிம்ம ம்,
வானவன்மாேதவி ம்	நம்ைம	என்ன	ெசய் விட	 ம்?	உயிேரா ந்தா ம்
அவர்கள்	நைடப்பிணம்	ேபான்றவர்கேள.	அப்ப யி க் ம்	ேபா 	அவர்கைளக்
ெகாைல	ெசய்வதற்காக	நாம்	நம் ைடய	ேநரத்ைத	வீணாகச்
ெசலவழிப்பாேனன்?"	என் 	பரேகசரி ம்	ெகா ம்பா ர்	மன்னைனப்	பார்த் க்
ேகட்டான்.

அர ைடயான்,	பரேகசரி	இ வைர ம்	பார்த் 	ெகா ம்பா ரான்	சிரித்தான்.
"நண்பர்கேள!	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாள்ள	வி ம் கிறவர்க க் 	இந்த
அநாவசியமான	க ைணெயல்லாம்	இ க்கக் டா .	ேம ம்	நாம்	நிைனப்பைதப்
ேபால	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	அவ்வள 	விைரவில்	நம் ைடய	 ழ்ச்சிக்
வசப்பட் விட	மாட்டார்.	இராசசிம்ம ம்,	மகாராணி ம்	ெதாைலந் 	விட்டால்
மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையக்	 டப்	ெபா ட்ப த்தாமல்
காரியங்கைளச்	ெசய்கிற	 ணி 	நமக் 	ஏற்பட் 	வி ம்"	என் 	ேம ம்	அவன்
வற் த்திக்	 றினான்.

அர ைடயா ம்,	பரேகசரி ம்	எத்தைனேயா	விதங்களில்	விவாதித்தனர்,
ம ப் க்	 றினர்.	 றத்	ேதாற்றத்ைதப்	ேபாலேவ	அகத்	ேதாற்றத்தி ம்
ரட் த்தன்ைம ம்	பி வாத ம்	உள்ள	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	தன் ைடய

க த்ைதேய	நிைலநி த்திப்	ேபசினான்.	அவ ைடய	ேபச்சின்	ேபாக்ைகப்
பார்த்தால்	விட் க்	ெகா க் ம்	தன்ைமக் 	அ வள ம்	இடம்	இ ப்பதாகப்
படவில்ைல.

அர ைடயா ம்,	பரேகசரி ம்	தங்க க் ள்	எப்ேபா ம்	ஒத் ப்	ேபா ம்
தன்ைம ைடயவர்கள்.	ெகா ம்பா ரானின்	பி வாத	 ணம்	அவர்க க்
ன்ேப	ெதரிந்த தான்.	ேகவலம்,	இந்தச்	சிறிய	விஷயத் க்காக	மனம்

ேவ பட் ப்	பிரியேவா,	ஒற் ைமக்	 ைலைவ	ஏற்ப த்திக்	ெகாள்ளேவா	அவர்கள்
வி ம்பவில்ைல.	விந்திய	மைலக் த்	ெதன்பால்	 மரிக்	கடல்	ஈறாக ள்ள	சகல
பிரேதசங்களி ம்	தங்கள்	 வ ைடய	ெகா க ம்	பறக்க	ேவண் ெமன்ப தான்
அவர்க ைடய	ஆைச.	அந்த	மாெப ம்	ஆைசைய	எந்த	வழியில்	 ர்த்தி	ெசய்
ெகாள்ள	ேவண் மானா ம்	அதற் 	அவர்கள்	சித்தமாகத்தான்	இ க்கிறார்கள்.



"என்ன	ெசால்கிறீர்கள்?	இந்த	ஏற்பாட் க் 	நீங்கள்	ஒத் 	வந்தால்	தான்	நான்
உங்கேளா 	ேசர்ந்தவன்.	இல்ைலயானால்	என் ைடய	வழிைய	நான்	தனிேய
வ த் க்	ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ய தான்"	என்றான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

அர ைடயா ம்,	பரேகசரி ம்	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்
ேபசாமல்	இ ந்தனர்	சிறி 	ேநரம்.	"நீங்கள்	கற்சிைலகைளப்	ேபால்	வாய்	திறவாமல்
இப்ப 	ெமௗனமாக	உட்கார்ந்தி ப்பதற்காகவா	நான்	சிரமப்பட் 	இந்த	ஓைலகைள
எ திேனன்?	எனக் 	ேவண் ம்!"

உள்ளங்	ைககைளத்	தட் ப்	 ைடத் 	மீைச	 க்க	ஆத்திரத்ேதா 	இைரந்
கத்தினான்	 ன்ேகாபியான	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

"ெகா ம்பா ர்	மன்னேர!	கவைலப்படாதீர்கள்.	எதற்காக	ஆத்திரமைடகிறீர்கள்?
உங்க ைடய	ேயாசைனைய	எதற்காகேவ ம்,	எப்ெபா ேத ம்	நாங்கள்
ம த்தி க்கிேறாமா?	உங்கள்	திட்டப்ப ேய	ெசய்ேவாம்"	என் 	பரேகசரி	 றிய
பின் 	தான்	ெகா ம்பா ரானின்	 கத்தில்	ேதான்றிய	க க ப் ம்,	ஆத்திர ம்
மைறந்தன.

"மிக ம்	நல்ல !	உங்கள்	திட்டப்ப ேய	யா ம்	நைடெபறட் ம்!	நா ம்	பரேகசரி ம்
மனப் ர்வமாக	ஒத் ைழக்கிேறாம்.	இப்ேபா 	ேமேல	ெசய்ய	ேவண் ய
காரியத்ைதச்	ெசால் ங்கள்.	 மார	பாண் யைன ம்,	வானவன்மாேதவிைய ம்
ஒழிப்பதற் 	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறீர்கள்?"	அர ைடயானின்	இந்தக்	ேகள்வி
சற் த்	தணிந்தி ந்த	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	ேகாபத்ைத	உடேன	மீண் ம்
கிளப்பி	விட் வி ம்	ேபாலி ந்த .

"என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறீர்கள்?	என் 	என்ைன	மட் ம்	பார்த் க்	ேகட்கிறீர்கேள?
ேயாசைனைய	நான்	ெசால்லிவிட்ேடன்.	இனிேமல்	ெசய்ய	ேவண் யைத	 ன்
ேபர்க மாகச்	ேசர்ந் தான்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	அர ைடயார்	என்ைன	மட் ம்
'நீங்கள்	நீங்கள்'	என் 	 ட் க்	காட் ப்	ேப வதில்	பயனில்ைல!"	என் 	சீறி	வி வ
ேபால்	இைரந்தான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

அதன்	பின்னர்	அவைனச்	 ய	நிைலக் க்	ெகாண் 	வந் 	ேபசி	 ப்பதற் ள்
ஒ 	மத	யாைனைய	அடக் வதற் ப்	பட	ேவண் ய	அவ்வள 	சிரமங்கைள ம்
அ பவித் 	விட்டனர்	ேசாழன்	பரேகசரி ம்	அர ைடயா ம்.

உைற ரில்	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டம்	நடந்த	ம தினம்	மாைல
நாைகப்பட் னத் க்	கடல்	 ைறயில்	ஒ 	காட்சிையக்	காண்கிேறாம்.	கைரயில்
ஒ 	ெபரிய	பாய்மரக்	கப்பல்	ஈழ	நாட் க் ப்	 றப்ப வதற் த்	தயாராக	நிற்கிற .
பாய்மரத்தின்	 ம்பில்	கப்ப க்ேக	அழ 	ெசய்வ 	ேபாலப்	 லி,	பைன	ஆகிய



சின்னங்கள்	ஒன்றாகப்	ெபாறிக்கப்பட்ட	ெகா 	ஒன் 	காற்றில்	பறந்
ெகாண் க்கிற .

கைரயில்	ெகா யிேல	கண்ட	அந்தச்	சின்னங்க க் ரிய	மாெப ம்	ேவந்தர்கள்
நின் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ஆம்!	நாம்	உைற ர்	அரண்மைனயில்	சந்தித்த
அந்த	 வ ம்	தான்.	அவர்க க் 	எதிேர	சிவப் த்	தைலப்பாைக	அணிந்த	ஆ
வீரர்கள்	அடக்க	ஒ க்கமாக	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்
அந்த	வீரர்களிடம்	உபேதசம்	ெசய்வ 	ேபாலக்	ைககைள	ஆட் ம்,	கண்கைளச்
ழற்றிப்	 வத்ைத	வைளத் ம்	ஏேதா	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தான்.	அவன்

அப்ப 	என்னதான்	 க்கியமான	ெசய்திைய	அவர்க க் க்	 றிக்
ெகாண் க்கின்றான்?	அ கில்	ெந ங்கிச்	ெசன் 	நா ம்	தான்	அந்தச்
ெசய்திையக்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்ேவாேம!

"அேட!	நீங்கள்	 வ ம்	பரம	ஜாக்கிரைதயாக	இந்தக்	காரியத்ைத	 த் விட் த்
தி ம்பி	வரேவண் ம்.	 த்தைரயா!	இ ம்ெபாைற!	ெசம்பியா!	நீங்கள்	ஏறிச்
ெசல் கிற	இந்தப்	பாய்மரக்	கப்பல்	ேநராக	ேமல்	கடற்ேகா யி ள்ள	'விழிஞம்
ைற கத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்	உங்கள்	 வைர ம்	இறக்கி	விட் 	விட் 	அப் றம்

தான்	ஈழத் க் ப்	ேபா ம்.	உங்கேளா 	வ கின்ற	மற்ற	 வ ம்	கப்பேலா
அப்ப ேய	ஈழ	நாட் க் ச்	ெசன் 	வி வார்கள்.	உங்கைளப்	ேபாலேவ	அவர்கள்
ஈழத்தில்	ேபாய்	ஒ 	ெசயைல	 த் க்	ெகாண் 	ெவற்றிகரமாகத்	தி ம்ப
ேவண் ம்.	எக்காரணத்ைதக்	ெகாண் ம்	உங்கள்	ெசயைல	 ப்பதற் 	 ன்	நான்
ெகா த்த	ஓைலைய	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியிடம்	ேசர்த் 	விடக்	 டா !"
என் 	எச்சரித்தான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

அந்த	வீரர்கள்	அவன்	 றியவற்ைறக்	கவனமாகக்	ேகட் க்	ெகாண் 	மரியாைத
ெச த் கிற	பாவைனயில்	தைல	வணங்கினர்.

அப்ேபா 	அந்தப்	பாய்மரக்	கப்பைலச்	ெச த் ம்	மா மி	வந் 	 ம்பிட்டான்.
"பிர !	கடலில்	காற் 	அதிகமாக	இ க் ம்	ேபாேத	 றப்பட	ேவண் ம்.
இல்ைலயானால்	எத்தைன	பாய்கைள	விரித்தா ம்	பயனில்ைல.	ேநரமாகிற .
இவர்கைள	ஏற்றிக்	ெகாண் 	 றப்ப கிேறன்.	எங்க க் 	விைட	ெகா ங்கள்"
என் 	ெகா ம்பா ர்	மன்னரிடம்	பணிவான	 ரலில்	அவன்	ேவண் க்
ெகாண்டான்.

சற் த்	தள்ளித்	தங்க க் ள்	ஏேதா	ேபசியவா 	நின் 	ெகாண் ந்த
அர ைடயா ம்,	ேசாழன்	பரேகசரி ம்	ெந ங்கி	வந்தனர்.

கிங்கரர்கைளப்	ேபாலத்	ேதாற்றமளித்த	அந்த	ஆ 	வீரர்க ம்	பாய்மரக்	கப்பலின்
தல்	தளத்தில்	ஏறி	நின் 	ெகாண்டனர்.	கைரயில்	நின் 	தங்கைளேய	பார்த் க்



ெகாண் ந்த	அரசர்கள்	 வைர ம்	கைடசி	 ைறயாக	வணங்கினர்.

அேத	சமயத்தில்	ேதர்	வடம்	ேபால்	இ த் க்	கட் யி ந்த	நங் ரக்கயி
அவிழ்க்கப்பட்ட .	சிகரத்தில்	அைசந்தா ம்	ெகா டேன	மிக ம்	ெபரிய
ெவண்ணிறப்	பாைவ	ஒன் 	தண்ணீர்ப்	பரப்ைப	ஒட் னாற்	ேபாலச்	சிற கைள
அ த் க்	ெகாண் 	பறப்ப 	ேபால்	கப்பல்	கட க் ள்	நகர்ந்த .

"நண்பர்கேள!	இன் ம்	பதிைனந்ேத	தினங்கள்	தான்.	நம் ைடய	மேனாரதம்
நிைறேவறிவி ம்!"	என் 	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	அர ைடயாைன ம்
பரேகசரிைய ம்	பார்த் க்	 றினான்.

-----------	
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ெசல்வச்	ெசழிப் ம்,	ேவளாண்ைம	வள ம்	மிக்க	அந்நாைளய	நாஞ்சில்	நாட் ல்
ைலக் 	 ைல,	ஊ க் 	ஊர்,	இடத் க் 	இடம்,	அறக்ேகாட்டங்க ம்,

ஆலயங்க ம்,	வழிப்ேபாக்கர்	தங்கக் ய	மன்றங்க ம்	இ ந்தன.

'அறத்தால்	விளங்கி	ஆன்ற	ேகள்விப்	 றத்தாயநா '	என் 	 லைமவாணர்கள்
கழ்ந்த	ெப ைம	அதற் 	உண் .	மகாமன்னர்	பராந்தக	சக்கரவர்த்தியின்
காலத்தில்	அவ ைடய	தர்மசிந்தைன	மி ந்த	உள்ளத்தினா ம்,
மகாமண்டேல வரரின்	நிர்வாகத்	திறைமயினா ம்	 திய	தர்மசாைலகள்	பல
ெதன்பாண் 	நா 	 வ ம்	உண்டாயின.

அப்ேபா 	ெதன்பாண் ப்	ப தியிேலேய	 தன்ைமயான ம்	ெபரிய மான
அறக்ேகாட்டெமான் 	 ன்சிைறயில்	அைமக்கப்பட்ட .	 ைற கப்	பட் னமான
விழிஞத்தில்	பல	ேதசத் க்	கப்பல்களில்	வ ம்	வணிகர்கள்	தங் வதற்
ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத் க் 	வந் 	ேசர்வ 	வழக்கம்.	கீழ்ப் றத்தாய

நாட்ைட ம்,	ேமலப் றத்தாய	நாட்ைட ம்	இைணக் ம்	இராஜபாட்ைடயில்	கிைள
வழி	பிரிகின்றெதா 	தி ப்பத்தில்	 ன்சிைற	நகரம்	இ ந்ததால்	கடல்	வழிேய
கப்பலில்	வ ேவார்,	தீர்த்த	யாத்திைரக்காக	வடபால்	நா களிலி ந் 	வ ேவார்,
னிதம்	நிைறந்த	 மரிக்	கடலில்	நீரா ப்	ேபாக	வ ேவார்	ஆகிய	யாவ க் ம்
எப்ேபா ம்	தங் வதற் 	வசதி	நிைறந்ததாக	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டம்
ேகந்திரமான	இடத்தில்	வாய்த்தி ந்த .

நாகப்பட் னத் த்	 ைற கத்தில்	பாய்மரக்கப்பல்	 றப்பட்ட	பின்	ஒ 	நாள்	இர
ன்றாம்	யாமத்தில்	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தில்	ஓர்	அதிசயமான	சம்பவம்

நடந்த .	சத்திரத் 	மணியக்காரனான	அண்டராதித்த	ைவணவ ம்	அவன்
மைனவி ம்	அங்ேகேய	ஒ 	ப தியில்	 யி ந் 	வந்தனர்.	சாதாரணமாக,	 தல்
யாமம்	 வதற் 	 ன்ேப	மணியக்காரன்	பிரதான	வாசைல	அைடத்
உட் றமாகத்	தாழிட் க்	ெகாண் த்	தன்	வீட் க் ப்	ேபாய்வி வான்.	அவ ைடய

யி ப் 	வீ ம்	உட் றேம	கட் க்	ெகா க்கப்பட் ந்த .

ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தின்	அைமப்ைப	மானஸீகக்	கண்ணால்	ேநாக்கிப்
பார்த்தால்	தான்	ேநயர்களால்	இவற்ைறெயல்லாம்	நன் 	விளங்கிக்
ெகாள்ள ம்.	வா ங்கள்!	'இர 	ேநரேம'	என் 	தயங்காமல்	 ன்சிைறக் ப்
ேபாேவாம்.	இப்ேபா 	நாழிைக	என்ன?	நாழிைகையப்	பற்றி	நமக் 	என்ன	கவைல?
இன் ம்	 தல்	யாமம்	 யவில்ைலயாதலால்	அறக்ேகாட்டத்தின்	கதைவ
இதற் ள்	அைடத்தி க்க	மாட்டார்கள்.



ஆ!	இேதா	வந் விட்ேடாம்.	எதிேர	ெதரிகிற 	பா ங்கள்,	உயரமான	ம தமரக்
ட்டத் க் 	ந ேவ	காவி	நிறக்	கட்டடங்கள்.	ேகாட்ைட	வாசல்	கத கைளப்

ேபான்ற	அந்த	 ன்வாசல்	கதவ ேக	யாேரா	தீவட் ம்	ைக மாக	நின்
ெகாண் ப்ப 	ெதரிகிற !	நிற்ப 	யார்?	சற் 	அ கில்	ெந ங்கிப்	ேபாய்
அவர்கைளப்	பார்ப்ேபாம்.

அடாடா!	 தல்	யாமம்	 கிற	ேநரம்	ெந ங்கிவிட்ட 	ேபாலி க்கிற .
தீவட் ேயா 	நிற்பவன்	ேவ 	யா மில்ைல,	மணியக்காரனான	அண்டராதித்த
ைவணவன்	தான்.	கத கைள	அைடப்பதற்காக	வந் 	நின் 	ெகாண் க்கிறான்.
ஆகா!	இந்த	மாதிரி	கட்ைட	 ட்ைடயான	ேதாற்றத்ைத ைடய	ஆைள	இதற்
ன்ேப	பல	தடைவகள்	பார்த்தி ப்பைதப்	ேபால்	ஒ 	பிரைம	உண்டாகிறேத!

ஆமாம்!	இப்ேபா 	நிைன 	வ கிற .	ைகயில்	தீப்பந்தத்ேதா 	கதைவச்
சாத் வதற்காக	நிற் ம்	இந்த	மனிதன்	அைசப்பில்	நமக் 	ஏற்ெகனேவ
அறி கமன	நாராயணன்	ேசந்தைனப்	ேபால்	அல்லவா	இ க்கிறான்?	அேத	ேபாலக்

மி!	அேத	ேபால	ெநற்றியில்	கீற் த்	திலகம்!	அகத்திய	வ வம்!

இங்ேக	மணியக்காரனாக	இ க் ம்	இந்த	அண்டராதித்த	ைவணவன்	ேவ
யா மில்ைல.	நம் ைடய	சாட்சாத்	நாராயணன்	ேசந்தனின்	ெசாந்தத்
தி த்தைமயன்	தான்.	 ன்சிைறத்	தர்மசாைலயின்	எல்லா	நிர்வாகப்
ெபா ப் க ம்	இவன்	ைகயில்தான்.	ஆனால்	இவைன ம்,	இவ ைடய
நிர்வாகங்கைள ம்	ெமாத்தமாகச்	ேசர்த் 	ேமய்க் ம்	ெபா ப் 	இவ ைடய
மைனவியான	ேகாைத	நாச்சியாரிடம்	இ ந்த .

தன்	தம்பி	மகாமண்டேல வரரிடம்	மிக	 க்கியமான	பதவிைய	வகிக்கிறான்	என்
மற்றவர்களிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்வதில்	அண்டராதித்த	ைவணவ க் த்	தனிப்
ெப ைம.	தன்	மைனவி	எப்ேபாதாவ 	தன்ைனக்	கண் ப்ப 	ேபால்	இைரந்
ேபசினால்	அவள்	வாைய	அடக் வதற் 	அவன்	பிரேயாகிக் ம்	கைடசி
அஸ்திர ம்	இ தான்.

"இந்தா,	ேகாைத!	என்	தம்பி	இந்தத்	ெதன்பாண் 	மகாமண்டேல வர க்
எவ்வள 	அந்தரங்கமானவன்	ெதரி மா?	அவன்	இல்லாவிட்டால்	அவ க் 	ஒ
காரிய ம்	ஓடா .	அவன்	 ட் 	விரைல	அைசத்தால்	ேபா ம்,	ெபரிய	ெபரிய
காரியங்கைளச்	சாதித் 	வி வான்.	அப்ப ப்பட்டவ க் 	 த்தவனாகப்
பிறந் விட் 	நான்	உன்னிடம்	மாட் க்	ெகாண் 	இந்தப்	பா ப கிேறேன!"	என்
தன்	மைனவியிடம்	 வான்	அண்டராதித்த	ைவணவன்.

"ஏன்	 ம்மா	இ க்கிறீர்களாம்?	உங்கள்	தம்பியிடம்	ெசால்லிச்	 ட் 	விரைல	ஆட்டச்



ெசய் 	என்ைன ம்	அடக் வ தாேன?"	என்பாள்	அவள்.

இந்த	ேவ க்ைகத்	தம்பதிகளால்	அந்தச்	சத்திரத் 	நிர்வாகம்	 ைறவில்லாமல்
நடந் 	இவர்க ைடய	ேபச் ம்	சிரிப் ம்	அங்ேக	வந் 	ெசல் ம்
ற் க்கணக்கான	யாத்திரீகர்க க் 	மகிழ்ச்சியளிப்பைவ.	 த்தவனான

அண்டராதித்த	ைவணவ க் ம்,	இைளயவனான	நாராயணன்	ேசந்த க் ம்
பாவத்தில்	நிைறய	ஏற்றத்	தாழ் கள்	இ ந்தன.	 ணி ம்,	சாமர்த்திய ம்,
ழ்ச்சிகைளப்	பழகிய	இராஜதந்திர ம்	ேதர்ந்தவனான	நாராயணன்	ேசந்தன்

எங்ேக?	பயந்த	 பாவம்,	எளிதில்	பிற க் 	அடங்கிவி கிற	இயல் ,	ஒளி
மைறவில்லாத	எண்ணம்,	அப்ப ேய	ேபச் ,	அப்ப ேய	ெசயல்	எல்லாம்	அைமந்த
அண்டராதித்த	ைவணவன்	எங்ேக?

இப்ப க்	 ண	ரீதியாகப்	பார்த்தால்	நாராயணன்	ேசந்தைன	 த்தவெனன் ம்,
அண்டராதித்த	ைவணவைன	இைளயவெனன் ம்	மாற்றிச்	ெசால்ல	ேவண் யதாக
ேநரிட் வி ம்.	ேபாகட் ம்,	கைத	நிகழ்ச்சிக் 	வ ேவாம்.

தல்	யாமம்	 யப்	ேபாகிற	த வாயில்	அண்டராதித்த	ைவணவன்	கதைவச்
சாத் வதற்காக	அறக்ேகாட்டத்தின்	வாசலில்	வந் 	நின்றானல்லவா?	அப்ேபா
ெதன்கிழக் த்	திைசயி ள்ள	கிைள	வழியிலி ந் 	யாேரா	இரண் 	 ன்
ஆட்கள்	சத்திரத்ைத	ேநாக்கி	வ வ 	ேபால்	ேதான்றியதால்	தான்	அவன்	கதைவ
அைடக்காமல்	தயங்கி	நின்றான்.

"கதைவ	அைடத் விட் 	உள்ேள	வரப்	ேபாகிறீர்களா	இல்ைலயா?	 ளிர்	வாட்
எ க்கிற !"	என் 	அதட் வ 	ேபான்ற	ெதானியில்	வினவிக்	ெகாண்ேட	ந த்தர
வய ள்ள	ேகாைத	நாச்சியார்	உட் றத்தில்	இ ந் 	ெவளிேய	வந்தாள்.

"ெகாஞ்சம்	ெபா ,	ேகாைத!	கிழக்ேக	 ைற கச்	சாைலயிலி ந் 	யாேரா
ஆட்கள்	வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	பாவம்!	எவராவ 	ெவளி	ேதசத்திலி ந்
கப்பலில்	 திதாக	வந் 	இறங்கியி ப்பார்கள்.	நாம்	கதைவ	அைடத் க்	ெகாண்
ேபாய்விட்டால்	தங் வதற் 	இடமின்றி	அவர்கள்	திண்டாடப்	ேபாகிறார்கள்"
என்றான்.

"ஐேயா!	என்ன	க ைண!	என்ன	க ைண!	மகாமண்டேல வரர்	சத்திரத்
மணியக்காரர்	பதவிக் ச்	சரியான	ஆளாகப்	பி த் த்தான்	நியமித்தி க்கிறார்"
என் 	அழ 	காட் னாள்	அவன்	மைனவி	ேகாைத	நாச்சியார்.

"இேதா	பார்,	தாேய!	பரேதவைத!	உனக் க்	ேகா ப்	 ண்ணியம்	உண் !
வ கிறவர்க க் 	 ன்	என்	மானத்ைத	வாங்காேத.	தய 	ெசய் 	உள்ேள	ேபா,
ேகாைத!"	என் 	அவள்	அ ேக	வந் 	நின் 	ெகாண் 	தணிந்த	 ரலில்



ெகஞ்சினான்	அவன்.

"ஆள்	இனம்	ெதரியாமல்	கண்டவர்க க்ெகல்லாம்	சத்திரத்தில்	தங்க	இடம்
ெகா க்காதீர்கள்.	சத்திரத் ப்	ெபா ள்கள்	அ க்க 	மாயமாக	மைறந்
வி கின்றன.	கள 	ேபாவதற் 	இடம்	ெகா ப்ப 	உங்களால்	வ கிற
விைனதான்!"	என் 	உரிைமேயா 	கணவைன	எச்சரித் விட் 	உட் றம்	இ ட் ல்
மைறந்தாள்	ேகாைத	நாச்சியார்.

"ஐயா!	இ தாேன	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டம்?"	உள்ேள	ெசல் ம்	மைனவியின்
ேதாற்றத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்ற	அண்டராதித்த	ைவணவன்	இந்தக்
ேகள்விையக்	ேகட் ப்	பரபரப்பைடந் 	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.

சத்திரத் 	வாசற்ப யில்	ப த்த	ேதாற்ற ைடய	 ன் 	மனிதர்கள்	நின்
ெகாண் ந்தார்கள்.	ைகயிலி ந்த	தீப்பந்தத்ைத	அவர்கள்	 க்த் க் 	ேநேர
பி த் ப்	பார்த்த	அண்டராதித்தன்,	"உங்க க் 	எந்த	ேதசம்?	என்ன	காரியமாக
இங் 	வந்தி க்கிறீர்கள்?"	என் 	வினவினான்	 வைர ம்	பார்த் .
" தலில்	நாங்கள்	ேகட்ட	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால் ங்கள்!"

அதிகாரம்,	அல்ல 	அைத ம்	மிஞ்சிய	க ைம	அவர்க ைடய	 ரலில்
ஒலித்தைதக்	ேகட் 	அண்டராதித்தன்	சிறி 	சினமைடந்தான்.

தலாவதாக	அவர்க ைடய	ேதாற்றேம	அவன்	மனத்தில்	நல்ல	எண்ணத்ைத
உண்டாக்கவில்ைல.	காளிேகாவில்	 சாரிகள்	உ த் க்	ெகாள்வ 	ேபான் 	இரத்த
நிறச்	சிவப் த்	 ணியில்	தைலப்பாைக ம்	அைமதி	இல்லாமல்	நாற் ற ம்	 ழ ம்
விழிப்	பார்ைவ மாகச்	சத்திரத் 	அதிகாரியான	தன்னிடேம	அதிகாரம்	ெசய்
ேகள்வி	ேகட் ம்	அவர்கள்	யாராயி க்கலாம்	என் 	எண்ணியவா 	 கத்ைதச்
ளித் 	அவர்கைளப்	பார்த்தான்	அவன்.

"அேடேட!	இவன்	என்ன	நம்ைம	இப்ப க்	க ைமயாகப்	பார்க்கிறான்?	காமைன ம்,
நக்கீரைன ம்	ெநற்றிக்	கண்ணால்	எரித் 	வாட் ய	சிவெப மான்	என் 	எண்ணம்
ேபாலி க்கிற 	இவ க் "	என் 	வந்தவர்களில்	ஒ வன்	தன்	பக்கத்திலி ந்த
மற்ெறா வனிடம்	எகத்தாளமாகக்	ேகட்டான்.

"அட,	அ 	இல்ைல	அப்பா!	இந்த	மனிதன்	நம்ைமப்	பார்த்த ம்
ஊைமயாகிவிட்டான்"	என்றான்	மற்றவன்.

தன்	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்லாமேல	தன்ைனப்	பற்றித்	தன்	 ன்ேப	அவர்கள்
வாய்க் 	வந்தப 	ேபசிக்	ெகாண் 	ேபாவைதக்	கண் 	அண்டராதித்தன்	ைககள்

த்தன.	ைகயிலி க் ம்	தீப்பந்தத்தால்	அந்த	 ன் 	 ரடர்கைள ம்	அப்ப ேய



க் ,	 கம்	பாராமல்	வாங் 	வாங்ெகன் 	வாங்கிவிடலாம்	என் 	ேதான்றிய .

"மரியாைத	ெதரியாத	மனிதர்க க் 	இங்ேக	பதில்	ெசால்கிற	வழக்கம்	இல்ைல"
என் 	 டச் டப்	பதில்	 றினான்	அண்டராதித்தன்.

"ஓேகா!	இனிேமல்	உங்களிடம்	தான்	அைதக்	கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்."

"பண்பாடற்ற	த யர்க க் 	இந்த	நாட் ல்	யா ம்	எைத ம்	கற்பிக்க
வி ம் வதில்ைல."

இப்ப ேய	ேபச் 	 ற்றிய .	அண்டராதித்தன்	ஒன் 	ெசால்ல	அவர்கள்	ஒன்
ெசால்ல	அறக்ேகாட்டத் 	வாசலில்	ஒேர	 ப்பாடாகி	விட்ட .

உள்ேள	ஒ ங்கி	நின் 	அந்தக்	 ப்பாட்ைடக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த
அண்டராதித்தன்	மைனவி	ேகாைத	நாச்சியார்	ெபா ைமயிழந் ,	"அ 	யார்
அங்ேக	வந்தி க்கிறார்கள்?	என்ன	 ப்பா 	ேபாட் க்	ெகாண் க்கிறீர்?"	என்
இைரந் 	ெகாண்ேட	ெவளியில்	வந்தாள்.

கண்களில்	கனல்	ெபாறி	பறக்க	வந் 	நின்ற	ேகாைத	நாச்சியாைரப்	பார்த் ,
"யாரா?	யாெரன் 	நீேய	வந் 	ேகள்!	இவர்கள்	ேப வைதக்	ேகட்டால்	மனிதர்கள்
ேப வ 	ேபால்	ெதரியவில்ைல"	என் 	பதில்	 றினான்	மணியக்காரன்.

ஒ 	ெபண் க் 	 ன்னால்	 ச்சமான	ெசால் க்ேகா	ெசய க்ேகா	ஆளானால்
அ 	யா க் த்தான்	ெபா க் ம்?

"அப்பேன!	ஒ ங்காகப்	ேப !"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ைகைய	ஓங்கிக்
ெகாண் 	அண்டராதித்தன்	ேமல்	பாய்ந்தான்	ஒ வன்.

"அ கில்	ெந ங்கினாேயா	ெபா க்கி	வி ேவன்	ெபா க்கி!"	என் 	தீப்பந்தத்ைத
ஓங்கினான்	அண்டராதித்தன்.	உடேன	இன்ெனா வன்	இைடயிலி ந்த	வாைள
உ வினான்.	மற்ெறா வன்	ைகயிலி ந்த	ேவைல	நீட் னான்.	'ஐேயா!	இந்தக்
ண்டர்களிடம்	எதற்காக	வம் 	ெசய்ேதாம்?	இவர்கள்	ஆ த	பாணிகளாக

வந்தி க்கிறார்கேள'	என் 	அப்ேபா தான்	மனத்தில்	பயம்	உைறத்த 	அவ க் .
ெகா ைம	தவ ம்	அவர்க ைடய	கண்கைளக்	கவனிக்ைகயில்	'இவர்கள்	எந்தத்
தீைமைய ம்	 சாமல்	ெசய் விடக்	 யவர்கள்'	என் 	ேதான்றிய .

"இ தானா	சத்திரம்	என் 	ேகட்டால்	பதில்	ெசால்வானா?	தீவட் ைய	ஓங்கிக்
ெகாண் 	வ கிறான்	மைடயன்"	என் 	வந்தவர்களில்	ஒ வன்	தன்	கைடசி	வைச
ராணத்ைத	ெவளிப்ப த்திய	அேத	சமயத்தில்,	"இ தான்	சத்திரம்!	யார்	ஐயா



நீங்கள்?	அகால	ேவைளயில்	வந் 	கலவரம்	ெசய்கிறீர்கள்?	என்ன	ேவண் ம்?"
என் 	வினவிக்	ெகாண் 	ெபண்	 லி	ேபால்	கணவ க் 	 ன்	வந்தாள்	ேகாைத.

ெபண்ணின்	 கத் க் 	இந்த	உலகத்தில்	எப்ேபா ம்	இரண் 	ெபரிய	ஆற்றல்கள்
உண் .	பிறைரக்	கவ வ ;	பிறைர	அடக் வ .	ேகாைத	நாச்சியார்	வந்
நின்ற டன்	வாைள ம்,	ேவைல ம்	பார்த் ப்	பயந் 	சிறிேத	ந ங்கிக்
ெகாண் ந்த	அண்டராதித்த	ைவணவ க் த்	ெதம் 	உண்டாயிற் .

"அப்ப க்	ேகள்,	ெசால்கிேறன்!	இந்த	மாதிரி	 ரடர்க க்காகவா	சத்திரத்ைதக்
கட் 	ைவத்தி க்கிறார்கள்?"	என் 	அவேளா 	ஒத் ப்	பா னான்
அண்டராதித்தன்.
"அம்மணீ!	இ வைர	இந்த	அசட் 	மனிதரிடம்	சண்ைட	பி த்த தான்	பலன்.
நீங்கள்	மிக ம்	நல்லவர்	ேபால்	ேதான் கிறீர்கள்.	நாங்கள்	ெவளிேதசத்திலி ந்
வந்தவர்கள்.	விழிஞத்தில்	வந் 	இறங்கிேனாம்.	 ன்சிைறச்	சத்திரத் க் ப்
ேபானால்	தங் வதற் 	இடம்	கிைடக் ம்	என் 	 றினார்கள்.	அதனால்	தான்
இங் 	வந் 	ேசர்ந்ேதாம்"	என் 	 ைழந் 	ெகாண் 	ேபசினான்	ஒ வன்.

"அ 	சரி!	நீங்கள்	 வ ம்	யாெரன் 	 தலில்	ெசால் ங்கள்.	வ கிறவர்கைள
இன்னாெரன் 	ெதரிந் 	ெகாள்ளாமல்	இங் 	யா க் ம்	இடம்	ெகா ப்ப
வழக்கமில்ைல"	என்றாள்	ேகாைத	நாச்சியார்.

வாசற்ப யில்	நின்ற	அந்த	 வ ம்	பதில்	ெசால்லவில்ைல.	தங்க க் ள்	ஒ வர்
கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண் 	ஆந்ைதையப்	ேபால்	ேபந்தப்	ேபந்த

விழித்தனர்.

"ஒ 	ேவைள	நீங்கள்	யாெரன் 	உங்க க்ேக	ெதரியாேதா?"	மைனவி	பக்கத்தில்
நிற்கிற	ெதம்பில்	 த்தலாக	இப்ப 	ஒ 	ேபா 	ேபாட்டான்	அண்டராதித்த
ைவணவன்.

"ஏய்!	 மிக்காரச்	ேசாழியா!	இனிேமல்	நீ	 க்ேக	ேபசினால்	மண்ைடையப்
பிளந் வி ேவாம்"	என் 	சினம்	அைடந் 	கத்தினான்	ஒ வன்.

"யாராயி ந்தால்	உங்க க் 	என்ன?	சத்திரத்தில்	தங்க	இடம்	ேகட்டால்
ர்ேவாத்ரெமல்லாம்	ெசால்லித்தான்	ஆகேவண் மா?"	என்றான்	இன்ெனா வன்.

ேகாைத	நாச்சியார்	அவர்கைள	ஒ ைற	நன்றாகப்	பார்த்தாள்.	அவர்கள்
விவாத ம்	 க்தி ம்	அவ ைடய	மனத்தில்	பல	மாதிரியான	சந்ேதகங்கைளக்
கிளப்பின.



"ஐயா!	உலகத்தில்	தங்கைள	இன்னாெரனச்	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	வி ம்பாதவர்கள்
இவர்கள்தான்	-	தி னவர்கள்,	தி ட	வந்தவர்கள்,	ெகாைல	ெசய்தவர்கள்,
ெகாைல	ெசய்யப்	ேபாகிறவர்கள்,	வாழ்ந் 	ெகட்டவர்கள்	அல்ல 	மானம்
இழந்தவர்கள்	இந்த	வைகையச்	ேசர்ந்தவர்கள்தாம்	தங்கைள	இன்னாெரன்
ெசால்லிக்	ெகாள் வதற் 	நாணம்	அைடய	ேவண் ம்"	என் 	ெசால்லிவிட் க்

ம் த்தனமான	சிரிப்ெபான்ைற	ெநளியவிட்டாள்	அவள்.

"என்ன	ெசான்னாய்?	எவ்வள 	திமிர்	உனக் !"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
ன் 	ேபர்க ம்	சத்திரத் 	வாசற்	ப யின்	ேமேல	ஏறினர்.

"ஆமாம்!	ெசான்ேனன்,	ேசாற் க் 	உப்பில்ைல	என் ,	சீ!	ேபாங்கள்	ெவளிேய"
என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	கணவைன	உட் றம்	இ த் க்	ெகாண் 	 கத்தில்
அைறந்தாற்	ேபால்	வாசல்	கதைவப்	ப ெரன் 	அைடத் த்	தாழிட்டாள்	ேகாைத.

கத 	 கத்தில்	இ த் 	வி ேமா	என்ற	பயத்தில்	அதிர்ச்சியைடந் 	பின் க்
நகர்ந்த	 வ ம்	வாசற்ப களில்	த மாறி	நிைல ைலந் 	வீழ்ந்தனர்.

"அேயாக்கியப்	ெபண்பிள்ைள!	என்ன	ேபச் ப்	ேபசி	விட்டாள்"	என் 	க விக்
ெகாண்டான்	ஒ வன்.

"வரட் ம்!	வரட் ம்!	எங்ேக	ேபாய்விடப்	ேபாகிறாள்?	நா ம்	சில	நாட்கள்	இந்தப்
பிரேதசத்தில்	தாேன	இ க்கப்	ேபாகிேறாம்?	இந்த	அம்ைமையக்	கவனித் க்
ெகாள்ளலாம்"	என் 	 ைர	 றினான்	இன்ெனா வன்.

"அந்த	ராணிையத்	தீர்த் விட் ப்	ேபாகிற	ேபாக்கில்	இந்தச்	சத்திரத்
ராணிைய ம்	தீர்த் விட	ேவண் ய தான்!"	என் 	பல்ைலக்	க த் க்	ெகாண்
உ மினான்	 ன்றாமவன்.

அப்ேபா 	ேமேலயி ந் 	 ன் 	ேபர்களின்	தைலயி ம்	அ வி	ெகாட் வ 	ேபால்
மாட் 	சாணம்	கைரத்த	தண்ணீர்	வி ந்த .	தி க்கிட் 	நிமிர்ந் 	பார்த்தனர்.
ேமல்	மாடத்தில்	அந்தப்	ெபண்	ேகாைத	கலகலெவன் 	சிரித் க்	ெகாண்
நின்றாள்.	அவள்	தன்	ைகயிலி ந்த	ெசப் க்	ெகாப்பைரைய	அவர்கள்
தைலக க் 	ேநேர	கவிழ்த்தாள்.	அந்த	 ன் 	ஆண்பிள்ைளகளின்	நரம் கள்
யா ம்	 க்ேகறித்	 த்தன.

--------	
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கன்னியா மரியிலி ந் 	எவ்வளேவா	அ ைமயாகப்	பா காத் க்	ெகாண்
வந்த	அந்த	ஓைல	கைடசியில்	மகாமண்டேல வரர்	மாளிைகயின்	அந்தரங்க
அைறயில்	எரிந் 	சாம்பலாகப்	ேபா ம்ப 	ேநரி ெமன் 	தளபதி	வல்லாளேதவன்
சிறி ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.

ஓைலைய	எரித் ச்	சாம்பலாக்கிவிட்ட	ெப ைமேயா	என்னேவா,	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	அவைனப்	பார்த் 	மிக	அலட்சியமாகச்	சிரித்தார்.

"என்ன	தளபதி?	நான்	இப்ப த்	தி ெரன் 	உன் ைடய	அ மதியில்லாமேல	நீ
ெகாண் 	வந்த	ஓைலைய	அழித் விட்ேடன்	என்ற	வ த்தமா?	ஏன்	ேபசாமல்
உம்ெமன் 	உட்கார்ந்தி க்கிறாய்?	கவைலைய	விட் விட் 	உறங்கச்	ெசல்,
மற்றவற்ைறக்	காைலயில்	ேபசிக்	ெகாள்ளலாம்."

அவ க் 	அவன்	ஒ 	பதி ம்	ெசால்லவில்ைல.	அதற் ள்	அவேர	ேம ம்
றினார்:	"ேசந்தா!	பாவம்,	தளபதி	இன் 	மாைலயிலி ந் 	அ த்த த் ப்	பல

அதிர்ச்சிக க் 	ஆளாகித்	ெதால்ைலப்	பட் க்கிறார்.	மிக ம்	கைளத் ப்
ேபாயி ப்பார்.	வி ந்தால்	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டத் க்காக	அரண்மைனக் ப்
ேபாயாக	ேவண் ம்.	சிறி 	ேநரமாவ 	அவர்	உறங்கட் ம்.	ேபா!	வி ந்தினர்
மாளிைகயில்	ெகாண் 	ேபாய்ப்	ப க்ைக	ஒழித் க்	ெகா ,	ேவண் ய
வசதிகைளக்	கவனித் க்	ெகாள்"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தைன	ேநாக்கிக்
றிவிட் ,	வல்லாளேதவன்	பக்கமாகத்	தி ம்பி,	"ேபா,	வல்லாளேதவா!	ேபாய்

ஓய்ெவ த் க்	ெகாள்"	என் 	ெசான்னார்.	அவ ைடய	ேபச்சின்	விைர ம்
அவசர ம்	கண் 	அவ க் 	மனத்தில்	ஏேதா	ஒ 	சந்ேதகம்	ேதான்றிய .

எதற்காகேவா	தன்ைன	அந்த	இடத்திலி ந் 	அவர்	விைரவில்	அ ப்பிவிட
வி ம் கிறாெரன் 	அ மானம்	ெசய்த 	அவ ைடய	மனம்.

"நான்	வ கிேறன்	 வாமி!"	என் 	அவ க் 	வணக்கம்	ெச த்திவிட் ,
அங்கி ந் 	எ ந்தி ந் 	நாராயணன்	ேசந்தைனப்	பின்பற்றி	வி ந்தினர்
மாளிைகக் 	நடந்தான்	அவன்.	வி ந்தினர்	மாளிைக	வசந்த	மண்டபத் க்
அ கில்	இ ந்த .

க்கம்?	அ 	அன்றிர 	மட் மல்ல,	அதற் 	அப் ற ம்	பத் 	இர க க் த்
தன்ைன	ெந ங்க	 யாத	அவ்வள 	கவைலகளா ம்,	ஐயங்களா ம்,
ழப்பங்களா ம்	மண்ைட	கனத் ப்	பாரமாகி	ெவ த் வி ம்	ேபாலத்	ேதான்றிய



தளபதிக் .	வி ந்தினர்	மாளிைகயில்	ெகாண் 	வந் 	விட் 	விட் 	நாராயணன்
ேசந்தன்	ேபாய்விட்டான்.	தளபதி	வல்லாளேதவைனச்	 ற்றி	அவ க் த்	 ைண
இ ந்தைவ	இ ம்	தனிைம ம்	தாம்.

ேசர	நாட் 	யாைனத்	தந்தத்தில்	இைழத் ச்	ெசய்த	வி ந்தினர்	மாளிைகயின்
அழகான	கட் லில்	எண்ெணய்	 ைரையப்	ேபான்ற	பஞ்சைண	ெமத்ைதயின்	ேமல்
உறக்கம்	வராமல்	 ரண் 	ெகாண் ந்தான்	வல்லாளேதவன்.

மாளிைகயின்	பின் றத் ச்	 வரில்	பறளியாற் 	நீர்	அைலகள்	ேமா ம்	ஒலி,
வர்க்ேகாழிகளின்	'ெகாய்'	என்ற	ரீங்காரம்	இவற்ைறத்	தவிர	எங் ம்	நிசப்தம்
ழ்ந்தி ந்த .	அவன்	கட் லில்	 ரண்டைதப்	ேபாலேவ	அவன்	மனத்தி ம்	பலப்

பல	எண்ணங்கள்	 ரண் 	ெகாண் ந்தன.

'எவ்வள 	அ ம்பா பட் 	ஒற்றர்களிடமி ந் 	நாம்	அந்த	இரகசிய	ஓைலையக்
ைகப்பற்றிேனாம்?	அத ள்	அடங்கியி ந்த	ெசய்திதான்	எவ்வள
க்கியமான ?	பார்க்கப்	ேபானால்	எவ்வள 	பயங்கரமான ?	நம 	திடமான

உள்ளத்தின்	நம்பிக்ைகையேய	எரிப்ப 	ேபால்	அல்லவா	மகாமண்டேல வரர்	அந்த
ஓைலைய	எரித் விட்டார்!	அவ க் 	எவ்வள 	ெநஞ் ரம்?	ஒ ேவைள	அவேர
வடதிைசப்	ேபரரசர்க க் 	உள்	ைகையப்	ேபால	இ ந் 	ெகாண் 	சதி
ெசய்கிறாேரா?	அதனால்	தான்	அந்த	ஓைலைய	மகாராணியாேரா	 ற்றத்
தைலவர்கேளா	பார்க்கக்	 டாெதன் 	எரித் 	விட்டாேரா?'

மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றித்	ெதன்பாண் 	நாட் த்	தளபதி	பதவிைய	ஏற் க்
ெகாண்ட	நாளிலி ந் 	அவ ைடய	மனத்தில்	ேதான்றியிராத
சந்ேதகங்கெளல்லாம்	இப்ேபா 	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாகத்	ேதான்றின.

எைத	எைதேயா	நிைனத் க்	ெகாண் 	ப க்ைகயில்	தவித் க்	ெகாண்
கிடந்தவன்	 பீெரன் 	வாரிச்	 ட் க்	ெகாண் 	 ள்ளி	எ ந்தான்.	அந்த
மாளிைகயின்	இ ட் ல்	அவ ைடய	ெசவிகள்	எந்த	ஒலிையேயா	 ர்ந்
ேகட்பதற் 	 யன்றன.	அவன்	உடலில்	ந க்க ம்	ேராமாஞ்சலி ம்	உண்டாயின.
உற் க்	ேகட்டான்.	இ வைர	இயற்ைகயாகக்	ேகட்ட	பறளியாற் த்	தண்ணீர்	பா ம்
ஓைசேயா,	சில	வண் களின்	சப்தேமா	அல்ல	அ .	அவ ைடய	கட் க்
அ யில்	தளத்தின்	ேமல்	யாேரா	தி ம்	தி ெமன் 	கால்	ைவத் 	நடப்ப 	ேபாலக்
ேகட்ட .	மாளிைகக் 	ெவளிேய	நிலா	ஒளி	இரைவப்	பகலாக்கிக்
ெகாண் ந்தா ம்,	உள்ேள	இ ட்டாகத்தான்	இ ந்த .	சாளரங்கெளல்லாம்
வரில்	மிக	உயரத்தில்	இ ந்ததனால்	உள்ேள	ஒளிையத்	தர	 யவில்ைல.	அந்த

அகால	ேவைளயில்	இ ட் ல்	அப்ப ப்பட்ட	ஓைசையக்	ேகட்ட	ேபா 	தன்
ப க்ைகக் 	எதிேர	நிற் ம்	ெபரிய	வ டன்	 ய	 ண்கெளல்லாம்	க ெந ம்
தங்களாக	மாறிக்	கால்ெபற் 	ெம வாக	நடப்பன	ேபால	ஒ 	பயங்கரப்	பிரைம



உண்டாயிற் 	அவ க் .

ஒ 	விதமாக	இைடயிலி ந்த	வாைள	உ விக்	ைகயில்	ைவத் க்	ெகாண்
ேவகமாக	அ த் க்	ெகாள் ம்	இதயத் டன்	ப க்ைகயிலி ந் 	கீேழ
இறங்கினான்	தளபதி.	தயங்கித்	தயங்கி	அ 	எ த் 	ைவத்தான்.	அந்த	ஒலி
ெமல்ல	ெமல்லத்	ேதய்ந் 	மங்கிய .	ப க்ைகயின்	கீேழ	ேகட்ட	ஒலி	இப்ேபா
ேமற் 	ேநாக்கிச்	ெசல் வ 	ேபால்	திைச	மாறிய .	அந்த	ஒலி	ேகட்ட
இடங்களிெலல்லாம்	வி ந்தினர்	மாளிைகயின்	தைரேய	அதிர்வ 	ேபால்
ஒ வைகச்	சலனம்	உண்டாயிற் .	வல்லாளேதவ ம்	ெபா ைம	இழக்காமல்,
இ ட் ல்	 ண்களி ம்,	ப களி ம்	ேமாதித்	தட் த்	த மாறி	வி ந் 	எ ந்
அந்த	ஒலிையப்	பின்பற்றிச்	ெசன்றான்.

மாளிைக	 ற்றத்தின்	கைடசிச்	 வர்வைர	அந்த	ஒலிையப்	பின்	ெதாடர	 ந்த .
அப்பால்	 ற்றத் க்	கதைவத்	திறந்த	ேபா 	கத 	நிைலயின்	கீேழ	வாசற்ப ையத்
த வினாற்ேபால்	பறளியா 	ெபாங்கிப்	ெப க்ெக த் 	ஓ க்	ெகாண் ந்த .

நிலா	ஒளியின்	ேமாகன	மயக்கத்தில்	வா லகத் 	அ தக்	 ழம்ேப	ெபாங்கிப்
பாய்வ 	ேபாலி ந்த	ஆற்றின்	அழைக	அப்ேபா 	அவன்	கண்கள்	அ பவிக்க

யவில்ைல.

'இந்த	மாளிைகயில்	இர 	ேவைளகளில்	ஏதாவ 	பிசா 	நடமாட்டம்	இ க் ேமா?'
என் 	 தலில்	ஓர்	எண்ணம்	எ ந்த .	'ைச!	இெதன்ன	 த்த	அசட் த்தனமான
எண்ணம்?	பிசாசாவ 	நடமா கிறதாவ ?	நாம்	தான்	இந்த	அர்த்த	ராத்திரிப்
ெபா க் 	ேமேல	இந்த	இ ண்ட	மாளிைகயில்	பிசா 	ேபால்	அைலந்
ெகாண் க்கிேறாம்'	என் 	 தலில்	ேதான்றிய	அந்த	எண்ணத்ைத	அழிக்க
யன்றான்.

' 	இடம்!	எவ்வள 	கைளப்பாக	இ ந்தா ம்	உறக்கம்	வரா '	என் 	அவன்
நிைனத்தான்.	அ ேவா	ெவ ம்	 	இடமாக	மட் ம்	இ க்கவில்ைல.

ைமக ம்	 ழ்ச்சிக ம்	நிைறந்த	இடமாக ம்	இ ந்த .

'எப்ப யாவ 	இ ந் 	ெதாைலந் 	விட் ப்	ேபாகட் ம்,	நான்	ேபாய்ப்	ப க்ைகயில்
ரண் 	இந்த	இரைவக்	கழித் 	வி கிேறன்'	என் 	தனக் ள்	ஒ
தீர்மானத் க் 	வந்தவனாக	 ற்றத் க்	கதைவ	ம ப ம்	ேவகமாகச்
சாத்திவிட் த்	தி ம்பிப்	ப க்ைகயில்	வந் 	உட்கார்ந்தான்.

ஒ 	சில	விநா கேள	கழிந்தி க் ம்.	மீண் ம்	அேத	ஓைச!	அேத	இடத்திலி ந்
ெதாடங்கி	ேமற் 	ேநாக்கிச்	ெசன்ற .	இப்ேபா 	பாதாளக்
கிணற் க் ள்ேளயி ந் 	ேகட்கிறமாதிரி	'க 'ெவன் 	ேபச் க் ர ம்



ேகட்ப 	ேபாலி ந்த .	'மனப்பிரைமதாேனா?'	என் 	தன்ைன	நம் வதற்ேக
ம த்த 	அவன்	மனம்.	'இ 	உண்ைமயா?	அல்ல 	நமக் 	மட் ேம	ஏற்படக் ய
மனப்பிரைமயா?	நாராயணன்	ேசந்தைனப்	ேபாய்	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்
இந்த	மர்மத்ைதச்	ேசாதித் ப்	பார்த் விட்டால்	என்ன?	இதற் 	 ன் 	பகலில்
எவ்வளேவா	தடைவகள்	இந்த	மாளிைகயில்	வந் 	தங்கியேபா 	இம்மாதிரி
மர்மமான	அ பவம்	எ ம்	ஏற்பட்டதில்ைலேய!	என்ன	ஆனா ம்	சரி!	நம்பி ம்,
நம்பாம ம்	இப்ப த்	தவிப்பதற் 	நாேன	எ ந்தி ந் 	ேபாய்	நாராயணன்
ேசந்தைனக்	 ப்பிட் 	வந் 	வி கிேறேன?'	என் 	ஒ 	 க் 	வந்தவனாக,
வி ந்தினர்	மாளிைகக்	கட் லிலி ந் 	இறங்கி	ெவளிேயறினான்	அவன்.

இ ட் ல்	நிதானமாக	நடந் 	மாளிைகயின்	வாசற்ப க் 	அவன்	வந்த	ேபா
ஆச்சரியத்தில்	 ழ்கிப்	ேபானான்.	எதிேர	ைகயில்	தீபத் டன்	நாராயணன்
ேசந்தேன	அங் 	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	'இெதன்ன	விந்ைத!	ெநல்	அளக் ம்
தாழிையவிடக்	 ட்ைடயான	இந்த	மனிதன்	ஏதாவ 	மாயம்,	மந்திரம்
ெதரிந்தவனா?	இவைனச்	சந்திக்கப்	ேபானால்	இவன்	விழித் க்
ெகாண் ப்பாேனா,	அல்ல 	 றட்ைட	விட	ஆரம்பித்தி ப்பாேனா	என்
சந்ேதகப்பட் க்	ெகாண்ேட	நான்	 றப்ப கிேறன்.	இவேனா	நிைனப்பதற்
ன்னால்	தாேன	ைகயில்	 டர்வி ம்	விளக்ேகா 	என்	 ன்னால்	வந்

நிற்கிறாேன.'
இவ்வா 	எண்ணிக்	ெகாண் 	மாளிைகயின்	வாசலிேலேய	நின் விட்டான்
வல்லாளேதவன்.	ஆனால்	ம விநா ேய	தன்	அ மானம்	தவ 	என்ப
அவ க் ப்	 ரிந்த .	அவன்	ஏமாற்றமைடந்தான்.	அவன்	நாராயணன்	ேசந்தன்
வ வைதப்	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றாேன	தவிர,	வந் 	ெகாண் ந்த
நாராயணன்	ேசந்தன்	அவன்	நின் 	ெகாண் ப்பைதக்	கவனித்ததாகேவ
ெதரியவில்ைல.	ேநேர	வி ந்தினர்	மாளிைகைய	ேநாக்கித்தான்	அவன்	வந்
ெகாண் க்கிறாெனன் 	வல்லாளேதவன்	நிைனத்தான்.
ஆனால்	மாளிைகக் 	மிகப்	பக்கத்தில்	வந்த ம்,	சட்ெடன் 	வல 	பக்கமாகத்
தி ம்பி	அங்கி ந்த	ெகா 	மண்டபத் க் ள்	 ைழந் 	விட்டான்	நாராயணன்
ேசந்தன்.

"ஓ!	ேசந்தா!	இப்ப க்	ெகாஞ்சம்	வந் விட் ப்	ேபாேயன்!"	ெசாற்கள்	 னி
நாவைரக் 	வந் விட்டன.	என்ன	ேதான்றியேதா,	தான்	ெசால்ல	வந்தைதச்
ெசால்லாமல்	தளபதி	உடன யாக	அடக்கிக்	ெகாண் 	விட்டான்.	நின்ற
இடத்திலி ந்ேத	நிலவின்	ஒளியில்	மரகதக்	 ன்றெமனக்	காட்சியளிக் ம்	அந்தக்
ெகா மண்டபத்ைத	நன்றாகப்	பார்த்தான்	தளபதி.	அதற் ள்ளி ந் 	 ரச ப்ப
ேபால்	ஒலி	வந்த .

மல்லிைக,	 ல்ைல,	மாதவி	ஆகிய	ெகா கைள	இயற்ைகயாக	அந்த	இடத்தில்
மரங்களில்	படரச்	ெசய் 	 ற்றி ம்	ப ங்ெகா களாலானேதார்	கட்டடம்	ேபாலேவ



காட்சி	த மா 	அைமக்கப்பட் ந்த 	லதா	மண்டபெமனப்ப ம்	அந்தக்	ெகா
மணடபம்.

'மைழக்	 ளி ம்,	ஈரம்	மி ந்தி க் ம்	 ழ ள்ள	அந்தச்	சமயத்தில்,	உலகம்
உறங் ம்	ந 	இரவில்	நாராயணன்	ேசந்த க் 	அங்ேக	என்ன	ேவைல?	பால்	ேபால்
நிலா	ஒளி	பரவியி க் ம்	ேபா 	அவ க் 	விளக் 	எதற் ?'	என் 	சிந்தித் த்
திைகத்தான்	வல்லாளேதவன்.	'ஏ,	அப்பா!	இந்தக்	 ள்ள ம்,	இவைன	ஆட்
ைவக் ம்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி ம்	எவ்வள 	மர்மங்கைள	அடக்கி	ைவத் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்?	இைவகைள	 வ ம்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	வீர ம்,
வா ம்,	ஆள்பல ம்	மட் ம்	ேபாதா 	ேபாலி க்கிற .	அறி 	 ட்பத்தினால்
ெசாந்தச்	சாமர்த்தியம்	சா ரியம்	இைவகளால்	மாத்திரேம	சாதிக்க	 ந்த
காரியங்கள்	இந்த	உலகத்தில்	நிைறய	இ க்கின்றன.	மகாமண்டேல வரரின்
ெசயல்கெளல்லாம்	இந்த	வைகையச்	ேசர்ந்தைவ.'	ஏேனா	ெதரியவில்ைல
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையப்	பற்றி	நிைனக் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவ ைடய
மனக்கண் க் 	 ன்	உ ெவளியில்	உயர ம்,	அகல ம்	ப ம ம்	அளக்கலாகா
அள ம்	ெபா ம்	 ளக்கலாகா	நிைல ம்	ேதாற்ற ம்	மாெப ம்
மைலச்சிகரெமான் 	ேதான்றிய .

லதா	மண்டபத் க் ள்	 ைழந்த	நாராயணன்	ேசந்தன்	ெவ 	ேநரமாகி ம்
ெவளிேய	தி ம்பி	வரவில்ைல.	'அங்ேக	அவன்	என்ன	தான்	ெசய்
ெகாண் க்கிறான்?	ேபாய்ப்	பார்ப்ேபாேம'	என் 	வல்லாளேதவன்	வி ந்தினர்
மாளிைக	வாசலிலி ந் 	ப ங்கிப்	ப ங்கி	நடந் 	லதா	மண்டபத் க் ள்

ந்தான்.	அவ க் 	ஒேர	ஏமாற்றமாக	இ ந்த .	லதா	மண்டபத்தில்
நாராயணன்	ேசந்தன்	இல்ைல.	'வந்த	வழிேய	தி ம்பாமல்	இந்தக்	ெகா
மண்டபத்திலி ந் 	ெவளிேய வதற் 	ேவ 	வழி	ஏேத ம்	இ க் ேமா?	அப்ப
இ க் மானால்	அந்த	வழியாகச்	ேசந்தன்	ெவளிேயறியி ப்பாேனா?	எதற் ம்
சந்ேதகமற	 ற்றிப்	பார்த் விடலாம்'	என் 	எண்ணியவனாய்	வட்ட	வ வமாக
அைமக்கப்பட் ந்த	ஒ 	ேமைடைய	ெந ங்கினான்.

பளிங் 	ேமைடயில்	ஓரிடத்தில்	தீபத்ைதக்	கீேழ	ைவத் 	எ த்ததற்
அைடயாளமாகிய	எண்ெணய்க்	கைற	ப ந்தி ப்ப 	இேலசாகத்	ெதரிந்த .

பளிங் 	ேமைடயின்	நட்ட	ந வில்	உட்கார்ந்த	ேகாலத்தில்	தி மகள்	சிைல	ஒன்
ெச க்கி	ைவக்கப்பட் ந்த .	சிைலயின்	ைகயிலி ந்த	தாமைர	ெமாட் ன்
ேம ம்	கீேழ	ப ந்தி ந்த 	ேபால்	எண்ெணய்க்	கைறயின்	த ம் 	ெதரிந்த .
யாேரா	எண்ெணய்பட்ட	விரல்களால்	ெதாட் க்க	ேவண் ெமன் 	சிரமம்
இல்லாமல்	ஊகிக்க	 ந்த .

நாராயணன்	ேசந்தன்	தன்	ைகயில்	ெகாண் 	வந்த	எண்ெணய்த்	தீபத்ைதப்



பளிங் த்	தைரயில்	ைவத் விட் 	அந்தக்	ைகவிரல்களால்	தி மகள்	சிைலயின்
ைகயி ள்ள	தாமைர	ெமாட்ைட ம்	ெதாட் க்கிறான்.

தளபதி	வல்லாளேதவ க் 	மின்ெவட் ம்	ேநரத்தில்	ஒ 	ேயாசைன	உண்டாயிற் .
ந ங் ம்	ைகயால்	தி மகள்	சிைலயின்	வல 	 றத் த்	தாமைர	அ ம்ைபத்
ெதாட்டான்.	ெதாட்ட	ேவகத்தில்	அ 	நன்றாகத்	தி வதற் 	வந்த .	அ
தானாகத்	தி க	 யாமல்	இ தி	நிற்கிறவைரயில்	அைதத்	தி கினான்	தளபதி.

பன்னிரண்டாவ 	 ைறயாக	அவன்	ைகவிரல்கள்	அந்த	மலர்	அ ம்ைபத்
தி வதற் 	ெந யேபா 	அவ ைடய	உடைலச்	 மந் 	ெகாண் ந்த	பளிங்
ேமைட	 கம்பமைடந்த 	ேபாலக்	கி கி ெவன் 	ஆ ய .	அ த்த	கணம்
அந்தக்	க ங்கல்லாலான	தி மகள்	சிைல	யாேரா	பி த் 	இ த் க்	ெகாண்
ேபாவைதப்	ேபாலக்	கி கி ெவன் 	பின்னால்	நகர்ந்த .	அ 	இ ந்த	இடத்தில்
நா 	ேகால்	நீள ம்	நா 	ேகால்	அகல ள்ள	ச ரமான	இைடெவளி	ஒன்
ஏற்பட்ட .	மிர ம்	கண்களால்	 னிந் 	பார்த்தான்	அவன்.	வரிைசயாகப்	ப கள்
ெதரிந்தன.	அதற்கப்பால்	'க ங் ம்'	என் 	ஓர்	இ ட் க்	 ைகயாக	இ ந்த .
தன்ைனச்	 ற்றி ம்	நா ற ம்	ஓர்	பார்ைவ	பார்த் விட் 	அந்தச்
ரங்கத் க் ள்	 ணிந் 	இறங்கினான்	அவன்.

பத் ப்	பதிைனந் 	ப கள்	இறங்கி	உள்ேள	ெசன்ற ம்	ேமேல	பார்த்த 	ேபாலேவ
ஒ 	தி மகள்	சிைல.	சிைலயின்	இட 	ைகத்	தாமைர	அ ம்ைபத்	தி கினான்
அவன்.	தளபதியின்	எண்ணம்	சரியாக	இ ந்த .	அவன்	அைதத்	தி கி

ந்த ம்	ேமேல	 ரங்க	வாயில்	நகர்ந் 	 க்	ெகாண் விட்ட .
ெவளியிலி ந் 	வந் 	ெகாண் ந்த	சிறிதள 	நிலா	ஒளி ம்	அைடபட் ப்
ேபாகேவ,	ைமக் ழம்ைப	வழித் 	அப்பினாற்	ேபால்	இ ட் 	ேகாரமாயி ந்த .

எங்ேகா	ஒ 	 ைலயில்	சி 	மின்மினிப்	 ச்சி	ேபால்	 ரங்கப்	பாைதயில்	ெதாைல
ரத்தில்	ஒ 	ெவளிச்சம்	ெதரிந்த .	அந்த	ெவளிச்சம்	சிறி 	சிறிதாக	நகர்ந்

ேமேல	ெசன் 	ெகாண் ந்ததனால்	நாராயணன்	ேசந்தன்	தீபம்	ஏந்திய	ைக டன்
ன்ேன	ெசன் 	ெகாண் க்கிறாெனன் 	உய்த் ணர	 ந்த .

தட் த்	த மாறி	வழிையத்	தடவிக்	ெகாண் 	தளபதி	ேமேல	நடந்தான்.	சிறி
ரம்	ெசன்ற ம்	கீேழ	பாைற ம்	மண மாக	இ ந்தன.	அங்ேக	சலசலெவன்

தண்ணீர்	கசிந் 	இனிய	ஜலதரங்க	நாதத் டன்	பாய்ந் 	ெகாண் ந்த .	அதன்
காரணமாக,	வ கிறவர்கள்	நடப்பதற் க்	கல் ண்கைள	நி த்தி	அவற்றின்	ேமல்
வரிைசயாக	மரப்பலைககைளப்	பாலம்	ேபாலப்	பிைணத்தி ந்தார்கள்.	அதன்	ேமல்
நடக் ம்	ேபா 	'தி ம்'	'தி ம்'	என்ற	ஓைச	உண்டாயிற் .	அ 	வி ந்தினர்
மாளிைகயில்	தான்	ப த்தி ந்த	ப திக் 	அ யில்	இ க்க	ேவண் ெமன்
வல்லாளேதவன்	நிைனத்தான்.	தான்	ப த்தி ந்த	இடத்தில்	அந்த	மாதிரி	ஓைச



உண்டானதற் க்	காரணம்	அந்தச்	சமயத்தில்	 ரங்கத் க் ள்	அேத	மரப்
பாலத்தில்	யாேரா	நடந் 	ெசன்றி க்கிறார்கெளன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .
பறளியாற்றில்	நீர்	நிைறந் 	பாய்வதால்	அந்தச்	 ரங்கத் க் ள்	நீர்	ஊறிக்	கசி
ஏற்பட் க்கிறெதன் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .

ன்னால்	விளக் டன்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிற	நாராயணன்	ேசந்தன்	தான்
நடக்கிற	ஓைசையக்	ேகட் த்	தி ம்பிப்	பார்த் விடக்	 டாேத	என்பதற்காக,
மரப்பாலத்தில்	பாதங்கைள	அ த்தி	ஊன்றாமல்	ெமள்ள	நடந் 	ெசன்றான்
வல்லாளேதவன்.	கால்	நாழிைக	நைடக் ப்	பின்	 மிக் 	அ யிேலேய
கட்டப்பட் ந்த	ஒ 	விசாலமான	மண்டபம்	ேபான்ற	இடம்	அவ ைடய
கண்பார்ைவயில்	பட்ட .

அந்த	மண்டபத்தில்	ெவளிச்சமாக	இ ந்த .	ேபச் க்	 ரல்கள்	ேகட்டன.	 ரங்கப்
பாைதயின்	 வில்	மண்டபத் க் ள்	 ைழ ம்	இடத்தில்	 வேரா 	 வராகப்
ப ங்கி	நின் 	ெகாண் 	பார்த்தான்	வல்லாளேதவன்.

அந்தப்	பாதாள	மண்டபத்தின்	நாற் றத் 	இ ண்ட	 ைலகளி ம்	அம்பாரம்
அம்பாரமாகக்	 வித் 	ைவக்கப்பட் ந்த	வாள்கைள ம்	ேவல்கைள ம்,
ேகடயங்கைள ம்,	ஈட் கைள ம்	கவசங்கைள ம்	பார்த்த	ேபா 	அவ க் த்
திைகப் 	ஏற்பட்ட .

சற் 	 ன்	அந்தரங்க	மண்டபத்திலி ந் 	அவ க் 	விைட	ெகா த் 	அ ப்பிய
மகாமண்டேல வரர்	இப்ேபா 	அந்தப்	பாதாள	மண்டபத் க் ள்	நின்
ெகாண் ந்தார்.	அவ ைடய	தி ப் தல்வி	 ழல்ெமாழி	நாச்சியா ம்	இ ந்தாள்.
இ ட் ல்	ெகாள்ளி	ஏந்தி	நிற் ம்	 ட்ைடப்	ேபயற்	ேபால்	நாராயணன்	ேசந்தன்
தீபத்ைதப்	பி த் க்	ெகாண் 	நின்றான்.	அவர்கள்	மட் ம்	அங்ேக	அப்ேபா
இ ந்தி ந்தால்	தளபதிக் 	ஆச்சரியம்	ஏற்பட் க்கக்	காரணேம	இல்ைலேய!

வடதிைச	 வரச க் ம்,	அரச	பாரத்ைதத்	தாங் ம்	 ைமக் ம்	பயந்
இலங்ைகத்	தீ க் 	ஓ 	விட்டதாக	நிைனக்கப்பட்ட	 மார	பாண் யன்
இராசசிம்ம ம்	அங்ேக	அவர்கேளா 	நிற்ப 	ேபால்	தளபதிக் 	ஒ 	பிரைம
கண்களில்	ஏற்பட்ட .	ஆனால்	அந்த	பிரைம	ம கணேம	நீங்கிவிட்ட .
அவ க் க்	 மார	பாண் யைரப்	ேபால்	காட்சியளித் 	அவன்	கண்கைள	ஒ
கணம்	ஏமாற்றத் க் 	உள்ளாக்கிய 	அந்த	இளம்	 றவியின்	ேதாற்றம்	தான்.
படகில்	வ ம்	ேபா 	 றவிைய	எங்ேகா	கண் ப்ப 	ேபால்	வந்த	நிைன
மனத்தில்	இப்ேபா 	உ திப்பட்ட .

"ேசந்தா!	அ 	என்ன?	அந்த	 ைலயில்	யாேரா	ஒளிந் 	நிற்ப ேபால்	ெதரிகிறேத?
இப்ப 	விளக்ைகக்	ெகாண் 	வா"	என் 	மகாமண்டேல வரர்	தளபதி	நின்ற



ைலையச்	 ட் க்	காட் னார்.

உடேன	ேசந்தன்	விளக்ேகா 	வர,	மகாமண்டேல வரர்	அவைனப்	பின்பற்றித்
தளபதி	நின் 	ெகாண் ந்த	 ைலக் 	ேவகமாக	வந்தார்.

வேராரமாக	நின் 	ெகாண் ந்த	தளபதிக் 	 ச்ேச	நின் 	வி ம்	ேபால்
இ ந்த .

----------	
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ேமல்	மாடத் 	நிலா	 ற்றத்தில்	எதிர்பாராத	நிகழ்ச்சியால்	அைர ைறயாக	 ந்த
நாட் யத் க் ப்	பின்	மகாராணியா ம்	அவேரா 	இ ந்த	ெபண்க ம்
பரபரப்பைடந் 	அந்தப் ரத் க் ச்	ெசன்றார்களல்லவா?	அதன்	பின்	அங் 	நடந்த
ெதாடர்பான	நிகழ்ச்சிகைளக்	கவனிப்ேபாம்.

தி ெரன் 	ஏற்பட்ட	 ழப்பத்தினால்	 வாதறியாத	அந்தக்	கன்னிப்	ெபண்களின்
மனத்தில்	தன்ைனப்	பற்றித்	தவறான	எண்ணம்	ஏற்பட் க் ேமா	என் 	மகாராணி
வானவன்மாேதவி	கலக்க ற்றார்.	இந்தப்	பரந்த	உலகத்தில்	எத்தைன
ெகா ைமகைளச்	ெசய்தா ம்	அவற்றிலி ந் 	தப்பலாம்.	கள்ளங்	கபடமற்ற	நல்ல
மனங்களில்	தீைமைய	விைதத்தவர்கள்	எந்த	விதத்தி ம்	தப்ப	 யா .
மகாராணி	வானவன்மாேதவியின்	மனத்தில்	எப்ேபா ம்	நிரந்தரமாக
நிைலத்தி க்கக்	 ய	சிந்தைனயில்	இ ம்	ஒன் .

" ழந்ைதகேள!	பகவதி!	விலாசினி!	உங்க ைடய	ஆடல்	பாடல்கைள	இன் ம்
சிறி 	ேநரம்	காண ம்,	ேகட்க ம்	ஆவலாயி ந்ேதன்.	என் ைடய	எத்தைன,
எத்தைன	கவைலகள்	இ ந்த	இடம்	ெதரியாமல்	மைறந் 	விட்டன	ெதரி மா?	ஒ
ேதசத்தின்	மகாராணியாக	இ ந் 	கா கிற	 கத்ைத	விட	உங்கைளப்	ேபால்
இரண் 	ெபண்களின்	தாயாக	ஒ 	சாதாரணக்	 ம்பத்தில்
பிறந்தி ந்ேதனானால்	இன் ம்	எவ்வளேவா	 கத்ைத ம்,	நிம்மதிைய ம்,
கண் ப்ேபன்"	என் 	 றினார்	வானவன்மாேதவி.

"மகாராணியாரின்	தி வாயிலி ந் 	இத்தைகய	வார்த்ைதகைளக்	ேகட்க
ேநரி வ 	எங்கள்	ெப ம்	பாக்கியம்!	தாங்கள்	சாதாரணக்	 ம்பத் த்	தாயாகப்
பிறந்தி ந்தால்	நாங்கெளல்லாம்	அஞ்சலி	ெசய் ம்	மதிப் க் ரிய
பாண் மாேதவியாகத்	தங்கைள	அைடந்தி க்க	 மா?"	என் 	உபசாரமாக
ம ெமாழி	 றினாள்	விலாசினி.

"எங்க ைடய	ஆட ம்,	பாட ம்	எங்ேக	ஓ ப்ேபாய்	விடப்	ேபாகின்றன?
மகாராணியா ைடய	அன் க்	கட்டைள	எந்த	விநா யில்	கிைடத்தா ம்	ஓ 	வந்
ஆட ம்,	பாட ம்	காத்தி க்கிேறாம்.	கைலகைள	அர்ப்பணம்	ெசய்ய	ேவண் ய
இடேம	இ தாேன?"	என் 	விநயமாகக்	 றினாள்	பகவதி.

அவர்கள்	இ வ ம்	 றியவற்ைறக்	ேகட்ட	வானவன்மாேதவியின்	வதனத்தில்
எத்தைனேயா	அர்த்தங்கைள	உள்ளடக்கிக்	ெகாண் க்கிற	அற் தமான
ன்னைக	ஒன் 	மலர்ந்த .	உலக	அ பவங்களின்	வாசைனைய	அதிகம்



கர்ந்தறியாத	அந்த	இளம்	ெபண்க க் 	மகாராணியின்	சிரிப் ப்	 ரியவா
ேபாகிற ?

" ழந்ைதகேள!	இந்த	வயதில்	உங்கைளப்	ேபான்றவர்க க் 	இப்ப த்தான்
ேதான் ம்.	பதவி,	படாேடாபம்,	இராஜேபாகம்	எல்லாவற்றா ம்	கிைடக்கக் ய
ஆடம்பரம்	இைணயற்ற	ெப ம்	ேப 	என் 	நிைனப்பீர்கள்.	ஆனால்	அவற் க் ப்
பின்னால்	மைறந்தி க்கக் ய	 ன்பங்கள்,	ஆசாபாசங்கள்	எல்லாம்	உங்க க் ப்
ரியாதைவ,	விலாசினி!	உன்	தகப்பனார்	உனக் ச்	சிலப்பதிகாரம்
கற்பித்தி ப்பாேர?	ெதால்காப்பியத்ைத	அரங்ேகற்றிய	மாெப ம்
அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	வழியில்	வந் 	இன் 	தா ம்	அேத	ேபர்	 ண் 	விளங் ம்
உன்	தந்ைத	தமிழ்	இலக்கியக்	கடல்.	அவரிடம்	அேநகமாக	நீ	எல்லா	 ல்கைள ம்
கற் க்	ெகாண் ப்பாய்.	என்ன,	நான்	நிைனப்ப 	சரிதானா?"

"ஆமாம்,	ேதவி!	என்	தந்ைத	 ழந்ைதப்	ப வத்திலி ந் 	என்ைன	வற் த்தி
ஆவேலா 	அவற்ைறெயல்லாம்	எனக் க்	கற்பித்தி க்கிறார்.	சிலப்பதிகாரத்ைதப்
பல ைற	அவரிடம்	பாடம்	ேகட் க்கிேறன்.	அந்த	 த்தமிழ்க்	காவியம்	என்
மனத்ைதக்	கவர்ந்தைதப்	ேபால்	ேவ 	எ ம்	கவரவில்ைல"	என்றாள்	விலாசினி.

"அந்த	மகா	காவியத்தில்	ஓர்	அ ைமயான	கட்டம்	எனக் 	நிைன க்
வ கிற .	 ழந்தாய்!	ம ைரயில்	கண்ணகிக் 	தவறிைழத்த	பாண் யன்	உயிர்
றந்த	ெசய்திையச்	சாத்தனார்	என்ற	 லவர்,	ேசர	நாட் ல்	ேபராற்றங்கைரப்

ப ைகயில்	ெசங் ட் வன்	வந் 	தங்கியி க் ம்	ேபா 	அவ க் க்	 கிறார்.
அந்த	அவலச்	ெசய்திையக்	ேகட்ட	ெசங் ட் வன்	இதயத்தில்	ெப ந்தன்ைமயான
ைறயில்	அ தாபம்	 ரக்கிற .	அந்த	அ தாபத்ைதச்	ேசரர்	ெப ேவந்தனான

ெசங் ட் வன்	எவ்வள 	நாகரிகமாக	ெவளியி கிறான்,	ெதரி மா?

'ஆகா!	என்ைனப்	ேபால்	சக	அரசனாகிய	பாண் யன்	ஒ 	ெபண் க் த்	தவறாக
நியாயம்	வழங்கியதற் 	நாணித்	தன்	உயிைரேய	விட் விட்டான்.	அரசா கிற
பரம்பைரயில்	பிறப்ப 	மகத்தான	அதிர்ஷ்டம்	என் 	எத்தைன	ேபர்கள்	கன
கண் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	மைழ	ெபய்யாமற்	ேபானால்,	'அரசன்	சரியில்ைல;
மைழ	தவறிவிட்ட '	என்பார்கள்.	மைழ	அதிகமாகப்	ெபய் 	ெவள்ளச்	ேசதம்
ஏற்பட் விட்டாேலா	அப்ேபா ம்,	'அரசன்	சரியில்ைல'	என்பார்கள்.	நியாயம்	தவறி
ஓர்	உயிைரக்	ெகான் 	விட்டால்	ெப ம்பழிைய	அரசன்	 மக்க	ேநரி ம்.	ஓர்
அரச ைடய	ேதாளில்	இத்தைன	 ன்பச்	 ைமகள்.	அப்ப 	இ ந் ம்,	அரசா ம்

யில்	பிறக்கவில்ைலேய	என் 	இந்த	அசட் 	மனிதர்கள்	வீணாக
ஏங் கிறார்கேள!'	என் 	ெசங் ட் வன்	சாத்தனாரிடம்	 றியதாகச்
சிலப்பதிகாரத்தில்	வ கிற ."

"ேதவி!	இந்த	இடத்தில்	 லவர்	ெப ந்தைகயான	இளங்ேகாவ கள்



ெசங் ட் வனின்	இதயப்	பண்ைப	மிக	அ ைமயாகச்	சித்தரித்தி க்கிறார்;
உயர்ந்த	காவியப்	பண் க்காகப்	பாராட் வதாக	யி ந்தால்	இைத	அல்லவா	பாராட்ட
ேவண் ம்?"

"ெபண்ேண,	விலாசினி!	உங்கள்	 கழ்ச்சி ம்,	மகாராணிப்	பட்ட ம்,	இந்தக்
ேகாட்ைட	ெகாத்தளம்	 தலிய	அரசேபாக	ஆடம்பரங்க ம்	எனக் ச்
ெசங் ட் வன்	 றிய	இந்தக்	க த்ைத	ஞாபகப்ப த்தின."

மகாராணி	இவ்வா 	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	நந்தவனத்தில்	ஏற்பட்ட
ழப்பத்ைதப்	பார்த் விட் 	வ வதற்காகப்	ேபாயி ந்த	பவழக்கனிவாய ம்,

அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்	அங்ேக	தி ம்பி	வந் 	ேசர்ந்தனர்.

"என்ன!	ெசங் ட் வைனப்	பற்றி	ஏேதா	ேபச் 	நடக்கிறாற்	ேபாலி க்கிறேத?
மகாராணியாரின்	 வாரஸ்யமான	இலக்கியச்	சம்பாஷைணயில்	நாங்க ம்	கலந்
ெகாள்ளாமல்லவா?"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

"நான்	எைத ம்	உங்கைளப்	ேபால	வைக	ெதாைகயாக	விவரித் ச்	ெசால்ல
மா?	அெதல்லாம்	சரி!	நந்தவனத்திலி ந் தாேன	வ கிறீர்கள்?	அ 	என்ன

ழப்பம்	அங்ேக?	விவரம்	ெதரிந் 	ெகாண் 	வந்தி ப்பீர்கேள!	ெசால் ங்கள்.
நாங்க ம்	ெதரிந் 	ெகாள்கிேறாம்"	என் 	மகாராணியார்	அதங்ேகாட்டாசிரியைர
ேநாக்கிக்	ேகட்டார்.	உடேன	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	பக்கத்தில்	தி ம்பி,
"பவழக்கனிவாயேர!	மகாராணியா க் ச்	ெசால் ம்.	நீர்	தான்	இம்மாதிரி
விஷயத்ைத	நன்றாக	வ ணித் ச்	ெசால்ல ம்"	என் 	தம்	சமீபத்திலி ந்த
பவழக்கனிவாயைரத்	 ண் னார்.

"கலகத்ைதப்	பற்றிச்	ெசால்ல	நான்	தான்	சரியான	ஆள்	என் 	தீன்மானித்
விட் ராக் ம்.	பரவாயில்ைல!	நாேன	ெசால் கிேறன்,"	என் 	சிரிப்ேபா 	பீ ைக
ேபாட் ப்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினார்	பவழக்கனிவாயர்.

"மகாராணி!	ேகாட்ைடக் 	ெவளியிலி க் ம்	ஏரியிலி ந் 	அரண்மைன
நந்தவனத் க் த்	தண்ணீர்	ெகாண் 	வ ம்	கால்வாய்	வழியாக	யாேரா
நந்தவனத் க் ள்	 ந்தி க்கிறார்கள்.	அப்ப ப்	 ந்தவர்கள்	யார்,	என்ன
ேநாக்கத்ேதா 	 ந்தார்கள்,	என்பனெவல்லாம்	ெதரியவில்ைல.	நிலா	 ற்றத் ச்
வைர	ஒட் னாற்ேபால்	இ க் ம்	மகிழ	மரக்கிைளயில்	வந்தவர்கள்	ஏேதா	ஒ

காரணத்ைத	உத்ேதசித் 	ஏறியி க்க	ேவண் ம்.	அதனால்	தான்	 ைம	தாங்காமல்
அந்தக்	கிைள	 றிந்தி க்கிற ."

"இெதன்ன?	எல்லாம்	அ மானம்	தானா?	ேநர யாக	ஒன் ம்	பார்த் த்	ெதரிந்
ெகாண் 	வரவில்ைலயா	நீங்கள்?"	என் 	வானவன்மாேதவி	 க்கிட் க்



ேகட்டார்.

"ேதவீ!	நாங்கள்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	வந்தவர்களில்	எவ ம்	பி படவில்ைல.
வீரர்கள்	அரண்மைன	நந்தவனத்தில்	சல்லைடக்	கண்	இட ம்	விடாமல்	ேத ப்
பார்த் 	விட்டார்கள்.	நந்தவனத் 	ஈர	மண்ணி ம்,	கால்வாய்க்	கைரயில்	தைரயில்
பதிந்தி க் ம்	அ ச் வ களிலி ந் ம்	ஒ வன்	தனியாக	வரவில்ைல	என்
ெதரிகிற .	அைதத்	தவிர	மகிழ	மரத்த யில்	ஒ 	 த் வா ம்,	கால்வாய்க்
கைரப்	ப யில்	ஒ 	தைலப்பாைக ம்	வி ந் 	கிடந்தன.	ேகாட்ைட
ெமய்க்காப்பாளர்கள்	அவற்ைற	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்ப்	பத்திரப்ப த்தி
ைவத்தி க்கிறார்கள்.	ஒ ேவைள	இந்த	இரண் 	ெபா ள்கைள ம்	ெகாண்
வந்தவர்கைளக்	கண் பி க்க	 யன்றால்	ெவற்றி	கிைடத்தா ம்	கிைடக் ம்"
என் 	பவழக்கனிவாயர்	 றி	 த்த	ேபா ,	ேகட் க்	ெகாண் ந்த
வானவன்மாேதவியின்	 கத்தில்	சிரிப்பில்	மலர்ச்சி	ஒளிர்ந்த .

"ஏன்	சிரிக்கிறீர்கள்?"

"சிரிக்க	ேவண் ய	காரணம்	இ ந்த 	சிரித்ேதன்.	பவழக்கனிவாயேர!	உலகியல்
அறிைவ ம்,	ஞானச்	ெசல்வத்தின்	விைளைவ ம்	வளர்க்கக்	 ய	காந்த ர்
மணியம்பலத்தின்	தைலவராகிய	உமக் க்	 டவா	இதிெலல்லாம்	நம்பிக்ைக
இ க்கிற ?"

"இதில்	எல்லாம்	என்றால்...?"

"ேகாட்ைடயின்	உயரமான	ெபரிய	 வர்கள்,	அைவகைளச்	 ற்றி ம்	ஆழமான
அகழி,	ேபா ம்	ேபாதாதற் 	வா ம்,	ேவ ம்	 மந்த	ெமய்க்காவல்	வீரர்கள்,
சீவல்லப	மாறைனப்	ேபால	அவர்க க் 	ஒ 	தைலவன்	-	எல்லாம்	எனக்
ேவ க்ைகயாகத்தான்	இ க்கின்றன.	ேகவலம்	ஐம் லச்	ெசங்கற்களால்	உ வான
நிைலயற்ற	இந்த	உடற்ேகாட்ைடையப்	பா காக்க	இவ்வள 	ஏற்பா களா?
எனக் ச்	சிரிப் த்தான்	வ கிற .	மனிதர்க க் 	ஆத்மபலம்	 ைற ம்	ேபா
றக்க விகளின்	 ைணயால்	கிைடக் ம்	பா காப்பில்	நம்பிக்ைக	வி கிற .
உண்ைமயில்	இந்த	ஏற்பா களால்	என் ைடய	ஆத்ம	பலத்ைத	நலியச்
ெசய்கிறீர்கள்	நீங்கள்!	ேகாட்ைடக் ள்	தி ட் த்தனமாக	 ைழந்தவர்கள்
கன்னியா மரியில்	என்ைனக்	ெகாைல	ெசய்ய	 யன் 	 யாமல்	ஏமாந்
ேபானவர்களாகேவ	இ க்கலாம்.	அவர்கைளப்	ேபான்ற	ஒ 	சிலரின்	ைகயால்தான்
எனக் ச்	சா 	என்றி க் மானால்	அைத	உங்களால்	த த் விட	 மா?"

"ேதவீ!	இன் 	மாைலயிலி ந் 	உங்கள்	ேபச் 	பற்றற்ற	விரக்தி	நிைலையேய
காட் கிற .	இவ்வள 	நம்பிக்ைக	இழக் ம்ப யான	ெப ந்	 ன்பங்கள்	எைவ ம்
வரவில்ைலேய?"	என் 	உ க்கம்	நிைறந்த	ெதானியில்	விசாரித்தார்



அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

"ஆசிரியேர!	இ வைரயில்	வந்த	 ன்பங்கள்	ேபாதாதா?	இன் ம்	என்ன
வரேவண் ம்?"

"ஒ 	 ன்ப மில்ைல!	நீங்களாகேவ	என்ெனன்னேவா	நிைனத் க்
ெகாள்கிறீர்கள்.	 மரித்	ெதய்வத்தின்	அ ம்	ெதன்பாண் 	நாட் 	மக்களின்
ைறவில்லாத	அன் ம்	இ க்கிறவைர	உங்க க் 	எவரா ம்	ேக 	 ழ	 யா .

தங்க ைடய	அ மந்தப்	 தல்வ ம்	 மாரபாண் ய மான	இளவரசர்	அ கில்
இல்ைலேய	என் 	கவைலப்படலாம்.	நாைளக்	காைலயில்	நடக்க	இ க் ம்
மகாசைபக்	 ட்டத்தில்	ெசய்யப்	ேபாகிற	ஏற்பா களின்	 லம்	அந்தக்
கவைலைய ம்	ேபாக்கிவி கிேறாம்.	இளவரசர்	எங்கி ந்தா ம்	அவைர	உடேன
அைழத் க்	ெகாண் 	வ வதற் 	ேவண் ய	ெசயல்	திட்டங்கெளல்லாம்	நாைளக்
ட்டத்தில்	உ வாகிவி ம்"	என்றார்	ஆசிரியர்.

"அேதா 	விட் 	விடமாட்ேடாம்.	இளவரசர்	தி ம்பி	வந்த ம்	உடன யாக
ம டாபிேஷகத்ைத ம்	 டேவ	தி மணத்ைத ம்	ெசய் 	 த் 	விட்டால்	தான்
மகாராணியா க் ப்	 ரணமாகத்	தி ப்தி	ஏற்ப ம்"	என் 	பவழக்கனிவாயர்
றியேபா 	அங்ேக	அவர்கேளா 	உட்கார்ந்தி ந்த	விலாசினி ம்,	பகவதி ம்

தைல	 னிந் 	ெகாண்டனர்.	அந்த	இளம்	ெபண்களின்	கன்னங்களில்	ஏன்	அந்தச்
சிரிப் ;	கண்களில்	மின் ம்	அந்த	ஒளிக் 	என்ன	ெபயர்	ெசால் வ ?

எப்ேபாேதா,	சில	ஆண் க க் 	 ன்னால்	ம ைர	அரண்மைனயில்	கண் ந்த
மார	பாண் யரின்	 ந்தரத்	ேதாற்றம்,	அவர்கள்	நிைனவில்	அப்ேபா

காட்சியளித்தி க்க	ேவண் ம்.	ெபண்க க் 	நாணம்	எவ்வள 	அழகாக
இ க்கிற !	எத்தைனேயா	சமயங்களில்	எத்தைனேயா	காரணங்க க்காகப்
ெபண்க க் 	நாணம்	ஏற்ப கிற .	ஆனால்	ஒேர	ஒ 	சமயத்தில்	மட் ம்
நாணத்தில்	 ைமயான	கனிைவக்	காண	 கிற .	தி மணமாகாத	இளம்
ெபண்க க் 	ந வில்	தி மணத்ைதப்	பற்றிப்	ேபசினால்,	உண்டாகிற	நாணம்
இ க்கிறேத	அதற் 	ஈ ம்	இல்ைல,	இைண ம்	இல்ைல.

ேம ம்	சிறி 	ேநரம்	வானவன்மாேதவிக் 	ஆ தைல	உண்டாக் கிற	விதத்தில்
ேபசிக்	ெகாண் ந் 	விட் ப்	பவழக்கனிவாய ம்,	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்
உறங் வதற் ச்	ெசன்றனர்.	ேபா ம்ேபா 	பகவதிைய ம்,	விலாசினிைய ம்
தனிேய	அைழத் ,	"ெபண்கேள!	இன் 	மகாராணியின்	மனநிைல	சரியில்ைல.
கசப் ம்,	விரக்தி ம்	அைடந்த	நிைலயில்	 ண்பட் 	ெநாந் 	ேபாயி க்கிறார்.	எந்த
விநா யில்	அவ க் 	என்ன	ேதான் ெமன் 	ஒன் ம்	உ தியாகச்
ெசால்வதற்கில்ைல.	நீங்கள்	இ வ ம்	இங்ேகேய	மகாராணிேயா 	ப த் க்
ெகாள் ங்கள்.	ஆடவர்களாகிய	நாங்கள்	இவ்வள 	நாழிைகக் 	ேம ம்	இங்ேக



அந்தப் ரப்	ப தியில்	நின் 	ேபசிக்	ெகாண் ப்ப 	 ைறயல்ல.	கீேழ
மாளிைகயில்	ேபாய்ப்	ப த் க்	ெகாள்கிேறாம்.	நீங்கள்	இ வ ம்	மகாராணிையக்
கவனித் க்	ெகாள் ங்கள்"	என் 	 றி	எச்சரித் 	விட் ச்	ெசன்றனர்.	இர
நீண்ட	ேநரம்	ஆகிவிட்ட .	அந்தப் ரத் ப்	பணிப்ெபண்கள்	தீபங்கைள
அைணத் க்	கத கைள	ஒவ்ெவான்றாக	அைடத் க்	ெகாண் ந்தனர்.

சயனக்	கி கங்களின்	 ப	கலசங்களிலி ந் 	கிளம்பிய	அகிற் ைகயின்
ந மணம்	காற்ேறா 	இைழந் 	எங் ம்	பரவிக்	ெகாண் ந்த .
வானவன்மாேதவியின்	பள்ளியைறயில்	விளக் 	ஒன் 	மங்கலாக	எரிந்
ெகாண் ந்த .	அங்கி ந்த	 ன் 	மஞ்சங்களில்	இரண் ல்	ெகா கள்	 வண்
ெநளிந் 	கிடப்ப 	ேபால்	பகவதி ம்,	விலாசினி ம்	ப த் க்	ெகாண் ந்தனர்.
ந வாக	இ ந்த	 ன்றாவ 	மஞ்சத்தில்	வானவன்மாேதவி	உட்கார்ந்தப ேய	ஏேதா
சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்தி ந்தார்.	"ேதவீ!	இப்ப ேய	வி கின்றவைர	விழித் க்
ெகாண் 	உட்கார்ந்தி க்கப்	ேபாகிறீர்களா?	கைளப் த்தீர	உறங்கினால்	என்ன?"
என்றாள்	பகவதி.

" க்கம்	வரவில்ைலேய,	 ழந்தாய்!	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	நீ	 ங் !"	என்
பதில்	 றினார்	மகாராணி.	விலாசினிேயா	ப த்த	சில	வினா க க் ள்ேளேய
ஆழ்ந்த	உறக்கத்தில்	ஈ பட் 	விட்டாள்.

பகவதி	அதற் 	ேமல்	மகாராணிைய	வற் த் ம்	உரிைம	தனக் 	இல்ைலெயன்
கண்கைள	 க்ெகாண் 	தைலயைணயில்	சாய்ந்தாள்.	நன்றாக
உறங்க மில்ைல.	நன்றாக	விழித் க்	ெகாண் க்க மில்ைல.	இரண் க் ம்
ந ப்பட்ட	ஒ 	நிைலயில்	அவள்	ப க்ைகயில்	கிடந்தாள்.

உறக்கத் க் ம்	விழிப் க் ம்	ந ேவ	ஒ வைகச்	சாதாரண	ஓய்வில்	கிடந்த
பகவதி	சிறி 	ேநரத் க் ப்	பின்	தற்ெசயலாகக்	கண்	விழித்தாள்.	விழித் க்
ெகாண்டவள்	மகாராணிையக்	காணவில்ைல.	மஞ்சத்தின்	ேமல்	விரித்தி ந்த
விரிப் கள்,	திண் கள்,	அைணகள்	எல்லாம்	அப்ப ேய	இ ந்தன.	வாயிற்	கத ப்
பக்கம்	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்!	அ 	இேலசாகத்	திறந்தி ந்த .
அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்	எச்சரித் 	விட் ப்	ேபான
அவ ைடய	நிைனவில்	மின்னைலப்	ேபால்	ேதான்றிய .	உடேன	எ ந்தி ந்
கதைவத்	திறந்தி ந்த	வழியாகப்	பகவதி ம்	கீேழ	இறங்கினாள்.	அந்த	அைறயின்
ெவளிேய	அந்தப் ரத்திலி ந் 	பிற	இடங்க க் ச்	ெசல் ம்	இரண் 	 ன்
வழிகள்	பிரிந்தன.	ப க்கட் ல்	இறங்கிக்	கீேழ	வந்த	பகவதி	ஒ 	கணம்	வழிகள்
பிரி ம்	இடத்தில்	தயங்கி	நின்றாள்.	அந்த	அர்த்த	ராத்திரி	ேவைளயில்	என்ன
ேநாக்கத்ேதா ,	எந்த	வழியில்	மகாராணி	ெசன்றி க்கக்	 ம்	என் 	அவளால்
ஊகிக்க	 யவில்ைல.	'திைகத் 	நின் 	ெகாண் ப்பைதக்	காட் ம்
மனத் க் த்	ேதான்றிய	ஏதாவ 	ஒ 	வழியில்	ேபாய்ப்	பார்க்கலாேம!	நம் ைடய



நல்லகாலமாக	மகாராணியா ம்	அேத	வழியாகச்	ெசன்றி க்கலாமல்லவா?'	என்
நிைனத்தவளாய்	ேநேர	ெசல் ம்	வழியில்	நடந்தாள்.	தீபங்கெளல்லாம்
அைணக்கப்பட் ந்ததனால்	இ ள்	 ழ்ந்தி ந்த .	வழி	வைளந் 	வைளந் 	கீழ்
ேநாக்கி	இறங்கிய .	அந்த	இ ளில்	அம்மாதிரிப்	பழக்கமில்லாத	பாைதயில்
பகவதிையத்	தவிர	ேவ 	எந்தப்	ெபண்ணா ம்	அவ்வள 	 ணிவாக	நடந்
ெசன்றி க்க	 யா .	அைத	ஒ 	சாகஸம்	என் 	தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.

கைடசியாக,	அவைளக்	ேகாட்ைடக் ள்	ஒ 	திறந்த	ெவளியான	இடத்தில்
ெகாண் 	ேபாய்	விட்ட .	அந்த	வழி,	'கம்'ெமன் 	பவழ	மல்லிைகப்	 க்களின்
மணம்	கமழ்ந்த .

அ 	அரண்மைனப்	ெபண்கள்	நீரா ம்	ப தி.	சி சி 	 ளங்கள்.	அவற்றில்	நிலா
ஒளிைய ம்	வாைன ம்	பிரதிபலிக் ம்	ெதளிவான	நீர்.	 ளங்களின்	ந ேவ	நீராழி
மண்டபங்கள்.	 ற்றி ம்	அடர்ந்த	பவழ	மல்லிைக	மரங்கள்.	நிலாத்	திக ம்
வானெவாளியின்	நட்சத்திரங்கெளல்லாம்	அந்த	மரக்	கிைளயில்	வந் 	அப்பிக்
ெகாண்ட 	ேபால்	ெவண்ணிற	மலர்கள்	மலர்ந்தி ந்தன.	'கீ'	என்ற	ஓைச
நிைறந்தி ந்த .	அேதா 	யாேரா	ெமல்லிய	 ரலில்	வி ம்பி	அ கிற	ஒலி!	-
பகவதி	நாலா	பக்க ம்	மிரண் 	பார்த் க்	ெகாண்ேட	அந்த	ஒலி	வ கிற
இடத்ைதக்	கண் பி ப்பதற்காகச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந்தாள்;	பவழ	மல்லிைக
மரங்கைள ம்	நீராழி	மண்டபத்ைத ம்	கடந் 	ெதன்	ேகா யில்	வந் 	பார்த்தாள்.
ேகாட்ைடச்	 வைர	ஒட் னாற்	ேபாலி ந்த	ஒ 	பா ங்	கிணற்றின்	விளிம்பில்
மகாராணி	விரித்த	 ந்த ம்	அ த	கண்க மாக	அமர்ந் 	ெகாண் ந்தார்.
ஓைசப்படாமல்	பின் றமாக	ெம வாக	நடந் 	ேபாய்	மகாராணி
வானவன்மாேதவியின்	ைககைளப்	பற்றிக்	ெகாண்டாள்	பகவதி.
---------	
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அன்ெறா 	நாள்	இர 	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தில்	வந் 	அண்டராதித்த டன்
வம் 	ெசய்த	பின்	அவன்	மைனவியால்	அவமானப்ப த்தப்பட் த்	தி ம்பியவர்கள்
இன்னாெரன்பைத	ேநயர்கள்	இதற் ள்	ஒ வா 	ெதரிந் 	ெகாண் ப்பார்கள்.

நாைகப்பட் னத்திலி ந் 	 றப்பட் 	விழிஞத்தில்	வந்திறங்கிய	ஒற்றர்கேள	அந்த
ஆட்கள்.	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தில்	தங் வதற் 	இடம்	கிைடக்காமல்
திண்டா ய	அந்த	இர க் ப்	பின்	அவர்கள்	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	இரண்ெடா
நாட்கைள	ஒளி 	மைறவாகக்	கழித் 	விட்டார்கள்.	நாஞ்சில்	நாட் 	அரசாட்சி
நிைலகைளப்	பற்றி ம்	மகாராணி	வானவன்	மாேதவிையப்	பற்றி ம்	எத்தைனேயா
ெசய்திகைள	அறிந் 	ெகாண்டார்கள்.	தாங்கள்	அங்ேக	வந்த	ம நாைளக்
ம நாள்	மகாராணி	ெபௗர்ணமி	தினத்தன் 	கன்னியா மரியில்
தரிசனத் க்காக	வரப்ேபா ம்	ெசய்தி ம்	அவர்க க் த்	ெதரிந்த .

தங்களின்	எந்தக்	காரியத்ைத	நிைறேவற் வதற்காக	வந்தார்கேளா	அைத
நிைறேவற் வதற் 	மகாராணியின்	கன்னியா மரி	விஜயத்ைத	பயன்ப த்திக்
ெகாள்வெதன் 	தீர்மானித்தனர்.	அங்ேக	இங்ேக	தங் வதற் 	இடம்	ேதடாமல்
ேநேர	கன்னியா மரிக்ேக	ேபாய்ச்	ேசர்ந் விட்டனர்.	அங்ேக ம்	தங் வதற் ச்
சரியான	இடம்	கிைடக்கவில்ைல.	கடற்கைரேயாரத் ச்	ேசாைலகளி ம்,
ேதாட்டங்களி ம்	தங் வைத	மட் ம்	யா ம்	த க்க	 ன்	வரவில்ைல.

மகாராணி	விஜயம்	ெசய்வதற் 	 ன்	தினேம	கன்னியா மரிக் ச்	ெசன்
விட்டதால்	சில	 ன்ேனற்பா கைளச்	ெசய் 	ெகாள்வதற் 	அவர்க க்
வசதியாக	இ ந்த .	எங்ேக	ஒளிந்தி ப்ப ?	தங்கள்	திட்டத்ைத	எப்ப
நிைறேவற் வ ?	எப்ப த்	தப் வ ?	என்ப 	ேபான்ற	 ன்ேனற்பா கைளப்
பக் வமாகச்	ெசய் 	ைவத் க்	ெகாண் 	விட்டனர்,	வடதிைசப்	ேபரரசரின்	அந்த
ஒற்றர்கள்.	இதன்	விைளவாக	ஏற்பட்ட	நிகழ்ச்சிகைள	கடந்த	அத்தியாயங்களில்
ெதரிந் 	ெகாண் 	விட்ேடாம்.	அந்த	ஒற்றர்கள்	எண்ணியப ேயா,
திட்டமிட்டப ேயா	எ ம்	நடக்கவில்ைல.	கன்னியா மரியிலி ந் 	தப்பி	வ வ
பிரம்மப்	பிரயத்தனமாகி	விட்ட 	அவர்க க் .	அன்ைறய	தினம்	இரண் 	ெபரிய
அதிர்ச்சிக க் 	ஆளாகிவிட்டனர்	அவர்கள்.	ஒன் 	அவர்கள்	 வ ம்
திட்டமிட் 	எதிர்பார்த்தி ந்தப 	 மரிக்	ேகாவில்	பிரகாரத்தில்	வானவன்
மாேதவியின்	ேமல்	ேவைல	எறிந் 	ெகால்ல	 யாமற்	ேபான ;	மற்ெறான்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியிடம்	ெகா க்கப்பட	ேவண் ய	தி கேவாைல,	அந்த
ஓைலயில்	 றிப்பிட் ந்த	நிகழ்ச்சிகைளச்	ெசய் 	 ப்பதற் 	 ன்ேப	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	ைகயில்	சிக்கிய .



இந்த	இரண் 	எதிர்பாராத	அதிர்ச்சிகளிலி ந் ம்	வி பட் த்	தாங்கள்
அ ப்பப்பட்ட	ேநாக்கத்ைத	நிைறேவற்றித்	தி ம்பவில்ைலயானால்
ஆத்திரக்காரனான	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	தங்கள்	தைலைய	வாங்கி	வி வான்
என்ப 	அவர்க க் 	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	என்ன	ெசய்வ 	என் 	திைகத்தனர்,
அந்த	 ன் 	ஒற்றர்க ம்.

" த்தைரயா!	ஊ க் த்	தி ம்பின	பின்	நாம்	உயிேரா 	இ ப்ப ம்	இல்லாத ம்
ெசால்லிவிட்ட	காரியத்ைத	 த் க்	ெகாண் 	ேபாகிேறாமா,	இல்ைலயா
என்பைதப்	ெபா த்தி க்கிற .	ஆகேவ	இன் ம்	காலம்	கடந் 	விடவில்ைல.
இன் 	மீதமி க் ம்	இந்த	இராப்ேபா 	 ந் ,	நாைளப்	ெபா 	வி வதற் ள்

	ெகாைலகைளச்	ெசய்யலாம்.	 	ஓைலகைள	எ தலாம்"	-	என்றான்
ெசம்பியன்	என் ம்	ஒற்றன்.

"எனக் 	அப்ேபாேத	ெதரி ம்.	 ன்ைன	மரத் த்	ேதாட்டத்தில்	நாம்	ஆைடகைளக்
கைளந் 	ைவத் விட் க்	கடலில்	நீரா க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	அந்தக்	 ட்ைடத்
த யன்	வந் 	பார்த்தாேன;	அப்ேபாேத	ஏேதா	ேகாளா 	நடக்கப்	ேபாகிறெதன்
என் ைடய	மனத்தில்	 றளி	ெசால்லிவிட்ட "	என்றான்	 த்தைரயன்.

"நடந்தைதப்	ேபசி	என்ன	ஆகப்	ேபாகிற ?	அந்தக்	 மிக்காரத்	த யைன
ம ப ம்	எங்காவ 	காண	ேநர்ந்தால்	உடேன	ெவட் ப்	ேபா ேவாம்.	இப்ேபா
நடக்க	ேவண் யைதக்	காண்ேபாம்.	ெசம்பியா!	உன் ைடய	ேயாசைனையச்	ெசால்.
ஏேதா	 றினாேய?"	என்றான்	இ ம்ெபாைற.

"நான்	ெசால்கிற	வழிையக்	ேகட்டால்	தான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னரின்
ேகாபத் க் 	ஆளாகிச்	சாகாமல்	தப்ப	 ம்.	 தலில்	ஒ 	ேபாலி	ஓைல	தயார்
ெசய்ய	ேவண் ம்.	தளபதி	நம்மிடமி ந் 	பறித் க்	ெகாண்ட	ஓைலயில்	என்ன
எ தியி ந்தேதா,	அைத	அப்ப ேய	இந்தப்	 	ஓைலயில்	எ தி	வி ேவாம்.
ஓைலயில்	வடதிைச	 வரசரின்	அைடயாளச்	சின்னங்கைள ம்	எ த்தாணியால்
வைரந் 	ெகாள்ளலாம்.	அந்த	ஓைலையப்	பத்திரமாக	ைவத் க்	ெகாண்
றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடக் ப்	ேபாேவாம்.	எப்ப 	நம்மால்	ேகாட்ைடக் ள்
ைழய	 ம்?	எந்த	விதத்தில்	மகாராணிைய	ெந ங்கிக்	ெகாைல	ெசய்ய

ம்	என்பைதெயல்லாம்	இப்ேபா 	நான்	விவரித் ச்	ெசால்ல	 யா .	இந்த
நள்ளிரவில்	ேவற் 	நாட் 	ஒற்றர்களான	நாம்	ேகாட்ைடக் ள்	 ைழவ ம்,
றிக்ேகாைள	 த் க்	ெகாள்வ ம்	நம் ைடய	சாமர்த்தியத்ைதப்

ெபா த்தி க்கின்றன.	இ 	நம் ைடய	கைடசி	விநா 	 யற்சிகள்"	-	என்
ெசம்பியன்	ஆணித்தரமாகக்	 றிய	ேபா 	மற்ற	இரண் 	ேபர்க ம்	ம க்க

யவில்ைல.



" தலில்	இப்ேபா 	ஓைலக் ம்	எ த்தாணிக் ம்	எங்ேக	ேபாவ ?"

"ஆ!	ேபாவதற் 	ஓர்	இடம்	இ க்கிற .	எனக் 	இப்ேபா தான்	நிைன
வ கிற .	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத் க் ப்	ேபானால்	இப்ேபா 	ஓைல ம்
எ த்தாணி ம்	தயாரித் 	விடலாம்.	அந்தச்	சத்திரத் 	மணியக்காரன்
கணக்ெக வதற்காக	ஓைல	எ த்தாணி	நிச்சயம்	ைவத்தி ப்பான்.	அேதா
அந்தத்	த ய ம்,	அவன்	மைனவியான	அந்தத்	 க் க்காரி ம்	அன் 	நம்ைம
அவமானப்ப த்தினதற் ச்	சரியானப 	பழிவாங்கி	விடலாம்"	என் 	இ ம்ெபாைற
ேயாசைன	 றிய	ேபா ,	"பாராட் கிேறன்	இ ம்ெபாைற!	உன் ைடய
மண்ைடக் ள்ேள	இவ்வள 	ஞாபகசக்தி	ஒளிந் 	ெகாண் க்கிறெதன்ப
எங்க க் 	இ வைரயில்	ெதரியாமல்	ேபாய்	விட்டேத!"	என் 	அவன்	 கில்
தட் க்	ெகா த்தனர்	ெசம்பிய ம்	 த்தைரய ம்.

இந்தத்	தீர்மானத் க் ப்	பின்	அவர்கள்	 வ ம்	ேவகமாக	 ன்சிைற
அறக்ேகாட்டத் க் ப்	 றப்பட் ச்	ெசன்றனர்.	அப்ப ச்	ெசல் ம்	ேபா 	எங்காவ ,
யாரிடமாவ 	அகப்பட் க்	ெகாண் 	விட	ேநரி ேமா	என்ற	பயத்தினால்
ஊர்க க் ம்,	நகரங்க க் ம்	ஊேட	ெசல் ம்	நாட் ப்	 றத் ச்	சாைலகளிேலா,
வழிகளிேலா	ெசல்லாமல்	காட் ப்	பாங்கான	கிைள	வழிகளிேல	மைறந்
ெசன்றனர்.

இந்த	 வ ம்	இப்ப 	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்ைத	ேநாக்கிச்	ெசன்
ெகாண் ந்த	ேநரத்தில்	தான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	கன்னியா மரியில்	தன்
வீரர்கேளா 	இவர்கைளத்	ேத க்	ெகாண் ந்தான்.	நாராயணன்	ேசந்தன்
சீந்திரம்	தா மாலய	விண்ணகரத்தில்	மகாமண்டேல வரைரச்	சந்தித் க்

கன்னியா மரியில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகைளக்	 வதற்காகக்	 திைரப்	பிரயாணம்
ெசய் 	ெகாண் ந்தான்.	 சீந்திரம்	தா மாலயம்	ெப மாள்	ேகாவிலில்
தம் ைடய	ெசல்வக்	 மாரி	 ழல்ெமாழி ட ம்	விழிஞத்திலி ந் 	அைழத் க்
ெகாண் 	வந்த	இளந் றவி ட ம்	நாராயணன்	ேசந்தைன ம்	அவன்	ெகாண்
வரப்ேபா ம்	ெசய்திகைள ம்	எதிர்பார்த் க்	காத் க்	ெகாண் ந்தார்
மகாமண்டேல வரர்.	மகாராணி,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	 தலியவர்கள்	 மரிக்
கடற்கைரயிலி ந் 	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடக் த்	தி ம்பிக்
ெகாண் ந்தனர்.

ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தில்	 தல்	யாமம்	 வதற் ள்ேளேய	அன்
அசாதாரணமான	அைமதி	நிலவிய .	'ெபௗர்ணமி'	தினமாைகயினால்
சத்திரத்தில்	வந் 	தங்கியி ந்த	யாத்திரீகர்களில்	ெப ம்பாேலார்
கன்னியா மரிக் ம்	 சீந்திரத் க் மாகத்	தரிசனத் க் ச்	ெசன் 	விட்டனர்.
யாத்திைர	வந்தவர்கள்	ெபௗர்ணமி	என்பதற்காக	மட் ம்	அன் 	கன்னியா மரி
ெசல்லவில்ைல.	அன்ைறக் ச்	ெசன்றால்	உலகமாேதவியாகிய	கன்னியா மரி



அம்மனின்	தரிசனத்ேதா 	பாண் மாேதவியாகிய	மகாராணியின்	தரிசன ம்
அங்ேகேய	கிைடக் ம்	என்ற	ெசய்தி ம்	அவர்க க் த்	ெதரிந்தி ந்த .
மகாராணிையப்	பார்க்க	ேவண் ெமன்ற	ஆவ ம்	கட் க்	கடங்காமல்	இ ந்ததால்
அவர்கள்	அண்டராதித்த	ைவணவைன	வழிகாட் யாகத்	 ைணக் 	அைழத் க்
ெகாண் 	கிளம்பினர்.

சத்திரத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாள்வதற் 	ேவ 	யாராவ 	ஆள்	இ ந்தால்	ேகாைத
நாச்சியாரிடம்	ெசால்லி	வற் த்தி	அவைள ம்	தங்கேளா 	அைழத் க்	ெகாண்
ேபாயி ப்பான்	அண்டராதித்தன்.	ஆனால்	அதற் 	வழியில்லாமல்	இ ந்த
நிைலைம.	யாத்ரீகர்க ம்,	தா ம்	தரிசனத்ைத	 த் க்	ெகாண் 	தி ம்பி
வ ம்ேபா 	சாப்பி வதற் 	உண 	தயாரித் 	ைவத்தி க்க	ேவண் ம்.
ேகாைதேயா,	தாேனா	இ ந்தால்	தான்	அைத	நிைறேவற்ற	 ம்.

"ேகாைத!	இந்த	யாத்ரீகர்கைளெயல்லாம்	அைழத் க்	ெகாண் 	நீ
கன்னியா மரிக் ப்	ேபாய்விட் 	வா.	நான்	இங்ேக	இ ந் 	ஆக	ேவண் ய
காரியங்கைளக்	கவனித் க்	ெகாள்கிேறன்"	என் 	அவன்	அவளிடம்	ெசால்லிப்
பார்த்தான்.	ஆனால்	அவள்	அதற் 	இணங்கவில்ைல.	அதற் 	ேமல்	இன் ம்
வற் த்தியி ந்தால்	இணங்கியி ப்பாேளா	என்னேவா?	அவன்
வற் த்தவில்ைல.	தாேன	யாத்ரீகர்கைள	அைழத் க்	ெகாண் 	 றப்பட்
விட்டான்.

"ேகாைத!	யா க்ெகன்ன	வந்தெதன் 	நீ	பாட் க் ச்	சத்திரத் க்	கதைவ
அைடத் க்	ெகாண் 	 ங்கிவிடாேத.	நாங்கள்	இரண்டாவ 	யாமம்	 வதற் ள்
எப்ப ம்	தி ம்பி	வந் வி ேவாம்.	வயிற்ைறக்	காயப்ேபாட் 	விடாேத"	என்
ேபா ம்	ேபா 	சிரித் க்	ெகாண் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானான்	அண்டராதித்தன்.

ேகாைதயின்	கணவ ம்,	சத்திரத்தில்	தங்கியி ந்தவர்க ம்	மாைலயிேலேய
றப்பட் ச்	ெசன் விட்டார்கள்.	ஒேர	சமயத்தில்	ஆயிரக்கணக்கான	மக்கள்	தங்க

ம்	அள க் ப்	ெப ம்	பரப் ள்ள	அந்தச்	சத்திரத்தில்	இப்ேபா 	 ன்ேற
ன் 	ெபண்கள்	மட் ம்	தனித்தி ந்தனர்.	சத்திரத் 	மைடப்பள்ளிகளில்

சைமயல்	ேவைல	ெசய் ம்	இரண் 	பணிப்ெபண்கள்	தவிரக்	ேகாைத	நாச்சியார்
ஒ த்தி	ஆக	ெமாத்தம்	 ன் 	ேபர்கள்	தான்.	பணிப்ெபண்கள்	இர ச்
சாப்பாட் க்காக	அ ப் 	 ட் ச்	சைமயல்	ேவைலயில்	ஈ பட் ந்தனர்.	ேகாைத
நாச்சியார்	சைமய க் 	ேவண் ய	ப த்தரப்	ெபா ள்கைள	உக்கிராணத் க்
கட்டைள	அைறயிலி ந் 	எ த் க்	ெகா த் 	விட் 	ேமற்பார்த் க்
ெகாண் ந்தாள்.	சைமயல்	ேவைலயில்	ஈ பட் ந்த	பணிப்ெபண்கள்	இரண்
ேப ம்	ேகாைதயின்	நைகச் ைவயில்	ஈ பட் 	அ க்க 	 ங்கக்	 ங்கச்
சிரித்தார்கள்.	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தில்	தங் பவர்க க் ச்	 ைவயான
வசதிகள்	இரண் .	ஒன் :	அங்ேக	வ ேவாைர	உபசரிக்க	வி ந்ேதாம் கிற	 ைற.



இரண்டாவ :	அந்த	அறக்ேகாட்டத்ைத	நிர்வாகம்	ெசய் ம்	அண்டராதித்தன்	-
ேகாைத	-	இந்தத்	தம்பதியின்	நைகச் ைவ	நிைறந்த	சரளமான	ேவ க்ைகப்	ேபச் .

அ ம்	ேகாைத	ேபசத்	ெதாடங்கிவிட்டால்	ஒேர	ெகாண்டாட்டம்	தான்.
மைடப்பள்ளியில்	ேவைல	பார்க் ம்	பணிப்	ெபண்கள்	தங்கள்	ைகக்
காரியங்கைளெயல்லாம்	மறந் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்.	ஒ 	 ைற
ேகாைதயின்	நைகச் ைவப்	ேபச் 	ெவள்ளத்தில்	 ழ்கியி ந்த	பணிப்ெபண்கள்
ஒ 	ெபரிய	விபரீதமான	காரியத்ைதேய	ெசய் 	விட்டார்கள்.	அதாவ 	சர்க்கைரப்
ெபாங்கலில்	ேபாடேவண் ய	ெவல்லத்ைதப்	 ளிக்	 ழம்பி ம்	 ளிக் ழம்பில்	ேபாட
ேவண் ய	உப் ,	காரம்	 தலியவற்ைறச்	சர்க்கைரப்	ெபாங்கலி ம்	ேபாட் ச்
சைமயல்	ெசய் 	ைவத் 	விட்டார்கள்.	அதன்	விைளவாக	அன்ைறக் ச்
சத்திரத்தில்	சாப்பிட	உட்கார்ந்த	அத்தைன	ேப ம்	அவதிப்பட்டனர்.	"இந்தா,
ேகாைத!	இனிேமல்	மைடப்பள்ளியில்	ேவைல	நடந் 	ெகாண் க் ம்	ேபா
பணிப்ெபண்களிடம்	ேபாய்	ேபச் க்	ெகா த்தாேயா	ெதரி ம்	ேசதி!"	என்
அன்ைறக் 	அவைளக்	க ைமயாக ம்	ேவ க்ைகயாக ம்	எச்சரித் 	ைவத்தான்
அண்டராதித்த	ைவணவன்.

இதனால்	பணிப்ெபண்கள்	ேகாைதேயா 	ேபசிக்	ெகாண்ேட	மைடப்பள்ளி
காரியங்கைளக்	கவனிக்க	ேநர்ந்தால்	உஷாராக	ேவைல	ெசய்வ 	வழக்கம்.
ேகாைத	ஏேதா	ேபச	ஆரம்பித்த ம்,	"அம்மணீ!	தய 	ெசய் 	இப்ேபா 	நி த்திக்
ெகாள் ங்கள்.	நாங்கள்	மைடப்பள்ளி	ேவைலகைள	 த் விட் 	வ கிறவைர
ெபா த் க்	ெகாள் ங்கள்"	என்றார்கள்.

"சரிதான்!	நீங்கள்	ேவைலையக்	கவனி ங்கள்.	நான்	ேபாய்ச்	சத்திரத்தின்	அந்தி
விளக் கைள	ஏற் கிேறன்.	இ ட் கிற	சமயமாகிவிட்ட "	என் 	 றிவிட்
மைடப்பள்ளியிலி ந் 	ெவளியில்	வந்தாள்	ேகாைத	நாச்சியார்.

தீபங்கைள	ஏற்றிய	பின்	வாசற் றத் க் 	அ கில்	உள்	பக்கமாக	இ ந்த
சத்திரத் க்	 றட் ல்	உட்கார்ந் 	ஓைலச்	 வ ைய	எ த் 	அன்ைறயப்	ப த்தரக்
கணக் 	விவரங்கைள	அதில்	எ திடலானாள்.	அவ ைடய	கணவன்	அன்றாடம்
ெசய்ய	ேவண் ய	வழக்கமான	ேவைல	அ .	அன் 	அவன்	ெவளிேய
ெசன்றி ந்ததால்,	தான்	ெகா த்தி ந்த	ப த்தரத் க் த்	தாேன	கணக்
எ தினாள்.

அ க்க 	எ திப்	பழக்கப்படாத	அவள்	ைக	எ த்தாணிையப்	பி த் 	ஒவ்ெவா
எ த்தாக	ஓைலயில்	எ திக்	ெகாண் ந்த .	ஏேதா	ேகட்பதற்காக	அப்ேபா
அங் 	வந்த	மைடப்பள்ளிப்	பணிப்ெபண்,	"என்ன	அம்மா!	ஓைலயில்	ஏதாவ
சித்திரம்	வைரகிறீர்களா?	இவ்வள 	ெம வாக	எ திக்	ெகாண் க்கிறீர்கேள?"
என் 	விைளயாட்டாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானாள்.



"சரி!	சரி!	ேபாய்க்	காரியத்ைதச்	ெசய்.	நான்	எ தி	விட் 	வ கிேறன்"	என்
அவ க் ப்	பதில்	ெசால்லிவிட் 	ேம ம்	 னிந் 	ெகாண்ேட	எ தலானாள்
ேகாைத.

பக்கத்தில்	கால 	ஓைச	ேகட்ட .	பணிப்ெபண்கள்	தாம்	ஏதாவ 	ேகட் ப்	ேபாக
வந்தி ப்பார்கள்	என் 	தைல	நிமிராமல்	எ திக்	ெகாண்ேடயி ந்தாள்	அவள்.

பீெரன் 	விளக்ைக	ேநாக்கி	வாயால்	ஊ ம்	காற்ேறாைச.	விளக் 	உடேன
அைணந்த .	"சீ!	இெதன்ன 	உங்க க் 	இந்தத்	திமிர்?	எ 	விைளயா கிற
ேநரம்	என் 	உங்க க் த்	ெதரியாதா?"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	தைல
நிமிர்ந்த	ேகாைத	எதிேர	தனக் 	 ன்	இ ட் ல்	நின்றவர்கைளப்	பார்த் 	'வீல்'
என் 	அல வதற் 	வாையத்	திறந்தாள்.	ஆனால்	அவ ைடய	வாயிலி ந்
அலறல்	ெவளி	வ வதற் ள்	வலிைம	வாய்ந்த	 ரட் க்	கரம்	ஒன் 	அவள்	வாயில்
ணிையத்	திணித்த .	எவ்வளேவா	 யன் ம்	ஒ 	சி 	 னகல்	 ட	அவள்

வாயிலி ந் 	ெவளிப்பட	இயலாமற்	ேபாய்விட்ட .	இன்ெனா 	 ரட் க்	ைக
அவள்	ைகயிலி ந் 	ஓைலைய ம்	எ த்தாணிைய ம்	பறித் க்	ெகாண்ட .
ேகாைத	ைக	கால்கைள	உைதத் க்	ெகாண் 	திமிறினாள்.	அவள்	 கத் க்
மிக	அ கில்	இ ளில்	ஒ 	மின்னல்	மின்னிய .	ேகாைத	 ச் த்	திணறிப்
பி ங் ம்	விழிகளால்	பார்த்தாள்.	பார்ைவ	 சிய .	அ 	மின்னலல்ல.	ஒ 	கத்தி!
ம 	விநா 	அந்தப்	ெபண்	 ர்ச்ைசயாகித்	 வண் 	வி ந்தாள்.
---------	



1.15.	�����������	���������!
	
நாராயணன்	ேசந்த ம்,	மகாமண்டேல வர ம்	விளக்ேகா 	தான்	நின்
ெகாண் ந்த	பக்கமாகத்	தி ம்பிய	ேபா ,	'ஐேயா	இப்ேபா 	இங்ேக	இவர்கள்
பார்ப்பைதக்	காட் ம்	இந்தச்	 ரங்கத் க்	கற்பாைறகள்	ேமலி ந் 	ெமாத்தமாக
இ ந் 	வி ந் 	என்ைன	இப்ப ேய	அ க்கி	விட்டா ம்	பரவாயில்ைலேய!
அகப்பட் க்	ெகாண்டால்	மகாமண்டேல வரர்	என்ைனப்	பற்றி	எவ்வள
ேகவலமாக	நிைனப்பார்?	நான்	தான்	அவர்	 கத்தில்	எப்ப 	விழிப்ேபன்?	எதற்காக
எந்த	விதத்தில்	இந்தச்	 ரங்கப்	பாைதக் ள்	இறங்க	ேநர்ந்தெதன் 	சமாதானம்
ெசால்லிச்	சமாளிப்ேபன்?	நான்	என்ன	ெசான்னால்தான்	என்ன?	நம்பவா
ேபாகிறார்கள்?'	என் 	இப்ப 	எத்தைன	எத்தைன	எண்ணங்கள்	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	மனத்தில்	ேதான்றின	ெதரி மா?

இவ்வள 	 ரத் க் 	அவர்கள்	ெந ங்கி	வந் 	விட்ட	பின்	தப்ப	 ெமன்ற
நம்பிக்ைகேய	ெசத் விட்ட 	அவன்	மனத்தில்.	அந்த	நிைலயி ம்	மனித க்
இயற்ைகயாக	ஏற்ப கின்ற	தற்காப் 	உணர்ச்சிைய ம்,	பயத்தின்	 ண் த ம்
த கின்ற	 யபல ம்	அவைனக்	ைகவிட் 	விடவில்ைல.

தன்ைனயறியாமேல	ெமல்ல	ெமல்லப்	பின் க் 	நகர்ந் 	ெகாண் ந்தான்	அவன்.
பத் ப்	பன்னிரண் 	பாக ரம்	பின் க் 	நகர்ந்த	பின்	ஒ 	பாைற	இ க்கில்
வல்லாளேதவன்	ஒட் ப்	ப ங்கிக்	ெகாண்டான்.

ரங்கப்	பாைத	தி ப்பத் க் 	வந்த ேம	நாராயணன்	ேசந்த ம்
மகாமண்டேல வர ம்	நின் விட்டனர்.	"இந்த	இடத்தில்தான்	யாேரா	நிற்ப
ேபாலத்	ெதரிந்த .	இப்ேபா 	பார்த்தால்	ஒ வைர ம்	காேணாம்.	ஒ 	ேவைள	என்
கண்க க் 	மட் ேம	ெதரிந்த	ெவ ம்	பிரைமேயா?"	என்றார்
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.

" வாமி!	அப்ப 	நம்ைமத்	தவிர	ேவற்றவர்	எவ ம்	இந்த	மாளிைகயில்
ைழந்தி க்க	வழியில்ைல!"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	அவ க் ப்	பதில்
றினான்.

"எனக்ெகா 	சந்ேதகம்	ேசந்தா!	தளபதி	வல்லாளேதவைன	வி ந்தினர்
மாளிைகக் க்	ெகாண் 	ேபாய்	தங்கச்	ெசய்தாேய?	அவன்	நீ	அங்கி க் ம்
ேபாேத	ப த் 	உறங்கத்	ெதாடங்கி	விட்டாேனா?	அல்ல 	விழித் க்	ெகாண்
உட்கார்ந்தி ந்தாேனா?"	என் 	இ ந்தாற்	ேபாலி ந் 	எைதேயா	நிைனத் க்
ெகாண் 	ேகட்பவர்	ேபால்	ேகட்டார்	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.



" வாமி!	தளபதி	வல்லாளேதவைனப்	பற்றி	நீங்கள்	சிறி ம்	சந்ேதகப்பட	ேவண்டாம்.
அவர்	இந்ேநரத்தில்	வி ந் 	மாளிைகயில்	 கமாகக்	 றட்ைட	விட் த்	 ங்கிக்
ெகாண் ப்பார்!"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	பதில்	 றிய	ேபா 	மைறவாகப்
ப ங்கியப 	அவர்க க் ள்	நிகழ்ந்த	உைரயாடைலக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த
தளபதிக் ச்	சிரிப் ப்	ெபாங்கிக்	ெகாண் 	வந்த .

"சரி	அப்ப யானால்	இங்ேக	தளபதி	வந் 	நிற்ப 	ேபால்	என்	கண்க க் த்
ெதன்பட்ட	ேதாற்றம்	ெவ ம்	பிரைமயாகத்தான்	இ க் ம்.	வீண்	மனச்
சந்ேதகத்தால்	ஏற்பட்ட	நிழல்	உ வம்	தான்.	அப்ப ேய	இங்ேக	ஆள்	வந்தி ந்தா ம்
அதற் ள்	நம்	கண்களில்	மண்ைணத்	 விவிட் 	எங்ேக	ஓ யி க்க	 ம்?"
என் 	 றிவிட் 	அவைன ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	தி ம்பி	நடந்தார்
மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி.

அவர்கள்	அந்தச்	 ரங்கப்	பாைதயின்	தி ப்பத்திலி ந் 	தி ம்பி	 ன் 	நின்
ெகாண் ந்த	அந்த	இடத் க் ப்	ேபான	ேபா தான்	அ ர	ேவகத்தில்	அ த் க்
ெகாண் ந்த	தளபதியின்	ெநஞ் 	 பாவ	நிைலக் 	வந்த .	'இந்த	நாராயணன்
ேசந்தன்	நீ ழி	வாழ்க!	நான்	 றட்ைட	விட் த்	 ங்கிக்	ெகாண் ப்பதாக	இவன்
மட் ம்	ெசால்லியிராவிட்டால்	மகாமண்டேல வரரின்	சந்ேதகம்	இேலசில்	அவைர
விட் 	நீங்கியி க்கா .	 ரங்கப்	பாைத	 வ ம்	விளக்ேகா 	ேத 	என்ைனக்
கண் ப்பார்!'	என் 	தனக் ள்	எண்ணிக்	ெகாண்டான்.

இப்ப 	மகிழ்ந் 	ெப ைமப்பட் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	இன்ெனா
சந்ேதக ம்	பீதி ம்	அவன்	மனத்தில்	கிளம்பி	அவைனப்	பய த்தத்
ெதாடங்கிவிட்டன.	'இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி	 தலியவர்கள்	இந்தப்	பாதாள
மண்டபத்திலி ந் 	ேமேல	ஏறிப்	ேபாவதற் 	நீ	நின் 	ெகாண் க் ம்	இேத
வழியாகத்தாேன	தி ம்பி	வ வார்கள்!	அப்ேபா 	என்ன	ெசய்வாய்?	அதற் ள்	நீ
வந்த	வழிேய	தி ம்பி	ேமேல	ேபாகாவிட்டால்	நிச்சயமாக	அவர்கள்	உன்ைனப்
பார்த் விடப்	ேபாகிறார்கள்.	நீ	அவர்களிடம்	நிச்சயம்	அகப்பட் க்	ெகாள்ளத்தான்
ேபாகிறாய்'	என் 	தளபதி	வல்லாளேதவ ைடய	உள்	மனம்	அவைன	எச்சரித்த .

'அடாடா!	இ வைர	இந்த	ேயாசைனேய	நமக் 	ஏற்படவில்ைலேய.	நான்	நின்
ெகாண் க் ம்	இடத் க் 	அவர்கள்	தி ம்பி	வ வதற் ள்	நான்	ேமேல	ஏறிப்
ேபாய்விட	ேவண் ம்'	என் 	எண்ணியவனாய்ப்	ப ங்கிக்	ெகாண் ந்த
இடத்திலி ந் 	ெமல்ல	எ ந்தான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

அவன்	அப்ப 	எ ந்தி ந் 	தி ம் வதற் த்	தயாரான	நிைலயில்,	கைடசி
ைறயாக	அவ ைடய	விழிகள்	பாதாள	மண்டபத் ப்	பக்கமாகத்	தி ம்பிப்

பார்த்தன.	அப்ேபா 	சிறி 	ேநரத் க் 	 ன்	தன்	மனம்	எண்ணியதற் 	மாறாக



அவர்கள்	ேவேறார்	 ப்	பாைத	வழிேய	ேமேல	ஏறிச்	ெசன் 	ெகாண் ப்பைத
அவன்	கண்டான்.

அவன்	நின் 	ெகாண் ந்த	இடம்	பாதாள	மண்டபத்தின்	கிழக் க்	ேகா 	 ைல.
அந்த	 ைலயின்	ேமேல	பளிங் 	ேமைடயில்	தி மகள்	சிைலக்க ேக	ெகாண்
ேபாய்	வி ம்	 ரங்கப்பாைத	ஆரம்பமாகிற .

ம பக்கம்	ேமற் க்	ேகா 	 ைலயில்	அேத	ேபால்	ஒ 	ப க்கட் 	சரிவாக	ேமேல
ேநாக்கி	ஏறிச்	ெசன்ற .	அந்தப்	ப யில்	நாராயணன்	ேசந்தன்	தீபத்ைதப்	பி த் க்
ெகாண் 	 ன்னால்	ெசல்ல,	அவ க் ப்	பின்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி,	 மார
பாண் யர்	ேபால்	அவன்	கண்க க் ப்	பிரைமயளித்த	 றவி,	அவ க் 	அ கில்
சிரித் ப்	ேபசிக்	ெகாண் 	ெசல் ம்	 ழல்ெமாழி	-	ஆக	நால்வ ம்	ேமேல	ஏறிச்
ெசன் 	ெகாண் ப்பைதத்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	பார்த்தான்.

ேமல்	ேகா யிலி ந் 	உயரச்	ெசால் ம்	அந்தப்	ப க்கட் 	வழி	எங்ேக	ெகாண்
ேபாய்	வி வதாயி க் ம்	என் 	அவனால்	தீர்மானிக்க	 யவில்ைல.	அந்த	ஒ
கணத்தில்	அவ ைடய	மனம்	 வ ம்	நிைறந்தி ந்த	ஆவல்	ஒன்ேற
ஒன் தான்.	அங் ள்ள	மர்மங்கைள ம்	இரகசியங்கைள ம்	ஒேரய யாகப்	 ரிந்
ெகாண் 	விட	ேவண் ெமன்ற	ஆைசதான்	அ .

அவர்கள்	கண்பார்ைவக் 	மைறகின்ற	வைரயில்	ெபா த்தி ந் விட் 	அடக்க
யாத	ஆைச டன்	பாதாள	மண்டபத் க் ள்	அ ெய த் 	ைவத்தான்	அவன்.

ஆனால்	அவன்	நிைனத்தப 	அப்ேபா 	அங்ேக	எைத ம்	பார்க்க	 யவில்ைல.
அங்ேக	இ ந்த	ஒேர	ஒ 	தீபத்ைத ம்	நாராயணன்	ேசந்தன்	ேபா ம்	ேபா 	ேமேல
எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	விட்டதனால்	மண்டபம்,	அதிலி ந் 	கிழக்ேக ம்
ேமற்ேக ம்	ெசல் ம்	வழிகள்	யா ம்	பைழயப 	பயங்கர	அந்தகாரப்	ேபார்ைவயில்
ழ்கிவிட் ந்தன.

'இந்த	மகாமண்டேல வரர்	மாளிைகயில்	வந் 	என் ைடய	 ைளேய	 ழம்பிப்
ேபாய்விட்டதா?	 ன்	ேயாசைனேயா,	விைளேவா	ெதரியாமேல	ஒவ்ெவா
காரியத்ைத ம்	ெசய் 	ெகாண் 	ேபாகிேறேன!	பிள்ைளயார்	பி க்கப்	ேபாய்க்
ரங்காக	அல்லவா	 ந் 	விட்ட ?	ெவளிேய வதற் 	வழி டத்	ெதரியாத

ைமயி ட் ல்	இந்த	மண்டபத் க் ள்	 ைழந் 	மாட் க்	ெகாண்ேடேன'	என்ற
மனத்தவிப் டன்	இ ட்ைடத்	 ழாவினான்	வல்லாளேதவன்.

ஒ ைற	அங்ேக	 விந்தி ந்த	ேகடயங்களின்	 வியலில்	ேமாதி	நிைல	 ைலந்
த மாறினான்	அவன்.	அப்ேபா 	 	ெவண்கலக்	கைடகளில்	ஆயிரமாயிரம்	மத
யாைனகள்	 ந் 	அமளி	ெசய்தாற்	ேபான்ற	அவ்வள 	ஒலி ம்	எதிெராலி ம்
அங்ேக	உண்டாயின.	தளபதி	ந ங்கிப்	ேபானான்.	இவ்வள 	ெபரிய	ஓைச	ேமேல



இ ப்பவர்க க் க்	ேகட்காமலா	ேபா ம்?	அவன்	மனக்கண்க க் 	 ன்னால்
அவனாகேவ	ஒ 	காட்சிையக்	கற்பைன	ெசய் 	ெகாண் 	பார்த்தான்.

அந்த	ஓைசையக்	ேகட் 	நாராயணன்	ேசந்த ம்	எமகிங்கரர்கைளப்	ேபான்ற
நாைலந் 	வீரர்க ம்	ைகயில்	உ விய	வாள்கேளா 	 ரங்கத் க் ள்	இறங்கி
ஒ வ கிறார்கள்.	அவர்கைளப்	பார்த்த ம்,	'ஐேயா!	நான்	ஒ 	 ற்ற ம்
ெசய்யவில்ைல.	ெதரியாமல்	இதற் ள்	இறங்கி	வந் 	விட்ேடன்.	தய 	ெசய் 	இ
மகாமண்டேல வர க் த்	ெதரிய	ேவண்டாம்!'	என் 	நாராயணன்	ேசந்தனின்
ைககைளப்	பி த் க்	ெகாண் 	அபயக்	 ரலில்	ெகஞ் கிறான்	அவன்.

ட்ைடக்	க ம்	ேபய்	ேபால்	 ரமாகத்	தன்	ெபரிய	கண்கைள	விழித் ப்	பார்க் ம்
நாராயணன்	ேசந்தன்,	'அெதல்லாம்	 யா !	தளபதியாயி ந்தால்	என்ன?
யாராயி ந்தால்	என்ன?	உரிைமகைளத்	தவறாகப்	பயன்ப த்திக்
ெகாண்டவர்கைள	அவர்கள்	யாராக	இ ந்தா ம்	சரி,	இங்கி ந் 	உயிேரா 	தப்ப
வி கிற	வழக்கம்	எங்கள்	மகாமண்டேல வரரிடம்	கிைடயேவ	கிைடயா !'	என்
நிர்த்தாட்சண்யமான	க ைம	நிைறந்த	 ரலில்	பதில்	ெசால் கிறான்.	இந்தக்
கற்பைனைய	நிைனக் ம்	ேபாேத	பயமாக	இ ந்த 	தளபதிக் .

அந்தப்	பாதாள	மண்டபத்தில்	ஊசி	 னி	இட ம்	விடாமல்	 ற்றிப்	பார்த் 	எல்லா
மர்மங்கைள ம்	ெதரிந் 	ெகாண் 	விட	ேவண் ெமன் 	அவன்	மனத்தில்
ெபாங்கி	எ ந்த	ஆவல்	இப்ேபா 	இ ந்த	இடம்	ெதரியாமல்	வற்றிப்	ேபாய்விட்ட .

ஆனால்	என்ன	 ரதிர்ஷ்டம்?	அந்த	வழியின்	ப க்கட் 	இ ந்த	திைச	 ரியாமல்
மண்டபத் க் ள்ேளேய	 ற்றிச்	 ற்றி	வந் 	ெகாண் ந்தான்	அவன்.	'சரி!
வி கிற	வைர	இப்ப ேய	 ற்றி	அைலக்கழிந் 	ெகாண் க்க	ேவண் ய தான்!
வி ந்தால்	மட் ம்	என்ன?	இதற் ள்	ெவளிச்சமா	வரப்ேபாகிற .	இதற் ள்
பகலானா ம்,	இரவானா ம்	ஒேர	மாதிரிதான்	இ க்கப்	ேபாகிற '	-	என்
எண்ணிப்	பரிதவிப்பின்	எல்ைலக் 	அவன்	மனம்	வந் விட்ட	ேபா 	அந்த	வழி
அவன்	கால்களில்	இடறிய .	'அப்பா!	பிைழத்ேதாம்!'	என் 	எண்ணி	ேமேல	ஏறிச்
ெசன்றான்.

அந்தச்	 ரங்கப்	பாைதயில்	தவித் த்	த மாறி	இ தியாக	வசந்த	மண்டபத் த்
ேதாட்டத்தி ள்ள	இ பாடைடந்த	ேகாவி க் ள்	வந் 	நின்றான்.	அந்த	வழி
அவைன	அங்ேகதான்	ெகாண் 	வந் 	விட்ட .

தனக் 	 ன்னால்	மகாமண்டேல வரர்,	ேசந்தன்	ஆகிேயார்	ஏறி	வந்த	வழி
அ தானா?	அல்ல 	அவர்கள்	ஏறிச்	ெசன்ற	வழி	ேவெறான்றா?	என்
சந்ேதகமாயி ந்த 	அவ க் .	அங் 	நின் 	சிந்தைனயில்	லயித் த்



த மாறிய 	அவன்	உள்ளம்.

'எதற்காக	இந்த	ஏற்பா கள்?	இவ்வள 	மைறவாக	ஆ தங்கைள ம்
ேபார்க்க விகைள ம்	மகாமண்டேல வரர்	ேசகரித் 	ைவக்க	ேவண் ய	அவசியம்
என்ன?	ெதன்பாண் 	நாட் க்	 ற்றத்	தைலவர்க க் ம்,	பைடக க் ம்
ெபா ப்பாளியாக	இ க் ம்	எனக் ம்,	மகாராணியாைரப்	ேபான் 	நாட் ன்
உரிைமையச்	ெசாந்தமாகக்	ெகாண் ப்பவ க் ம்	ெதரியாமல்	இவ்வள
மைறவான	காரியங்கைள	எந்த	ஒ 	அந்தரங்க	ேநாக்கத் டன்	இவர்	ெசய்
ெகாண் க்க	 ம்?	இைவதான்	ேபாகட் ம்!	இவற் க்காகெவல்லாம்	 ட
இந்த	மனிதைர	மகாராணி	வானவன்மாேதவியாரின்	ெப ந்தன்ைம	மி ந்த
உள்ளம்	மன்னித் 	வி வதற் 	தயங்கா .

'ஆனால்	மகாராணியாரின்	உயி க் யிரான	 தல்வராக ம்	எதிர்காலத்தில்
	இந்த	நாட்ைட	ஆளேவண் யவராக ம்	இ க் ம்	 மார	பாண் யர்	ஈழத்

தீ க் ள்	ஓ விட்டதாகப்	ெபாய்ச்	ெசய்திையப்	பரவவிட் 	அைதத்	தா ம்
நம் வ 	ேபால்	ந த் க்	ெகாண் க் ம்	இந்த	மனிதர்	அேத	இளவரசைரப்	ேபால்
ேதான் ம்	ஒ 	 றவிைய	உலகத் க் த்	ெதரியாமல்	தம் டன்	ைவத்தி க் ம்
மர்மம்	என்ன?	 றவி	மகாமண்டேல வர க் க்	கட் ப்பட் 	வி ப்பத்ேதா
இங்ேக	தங்கியி க்கிறாரா?	அல்ல 	பயந்த	 பாவ ைடயவராக	இ ந்
பய த்திச்	சிைறப்ப த்தி	ைவத்தி ப்ப 	ேபால்	இவர்	தம் ைடய	வசந்த
மண்டபத்தி ம்	பாதாள	மண்டபத்தி ம்	அைடத் 	ெவளிேயற	விடாமல்
த த்தி க்கிறாேரா?	உண்ைம	எ ேவா?

'ஐேயா!	ெவ த்தெதல்லாம்	பால்	என் 	நம் ம்	இயல் ைடயவராகிய	நம்
மகாராணியார்	இந்த	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பியின்	ேமல்	எவ்வள 	நம்பிக்ைக ம்,
பயபக்தி	வி வாச ம்	ெகாண் க்கிறார்?	இவேரா,	உண்ட	வீட் க்ேக	இரண்டகம்
நிைனக்கிறாேர!	இவைரேய	நம்பியி க் ம்	மகாராணியா க் 	இவர்	ெசய்
ெகாண் க்கிற	 ேராகம்	எவ்வள 	ெபரிய ?	இ 	ெதரிந்தால்	மகாராணியின்
மனம்	என்ன	பா ப ம்?	எவ்வள 	ேவதைன	ஏற்ப ம்?	என் ைடய	மனேம	இந்தப்
பா ப கின்றேத?

'ஆகா	ப த்ேதால்	ேபார்த் க்	ெகாண் 	திரி ம்	ேவங்ைகையப்	ேபால்	இந்த
மகாராணியாைரப்	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடக் 	அைழத் 	வந்த ம்,
ஆதரவளித்த ம்	இதற் த்தானா?	இ 	ெதரியாமல்	ஊர்	உலகெமல்லாம்	இ
இவ ைடய	ராஜபக்திையக்	 றிப்பதாக	எண்ணிப்	ெப ைம	ெகாண்டா கிறேத?
ேப க் 	மகாராணிையப்	'பாண் மாேதவி'	என் 	இங்ேக	ெகாண் 	வந்
உட்கார்த்தி	விட் 	ஈழத்	தீ க் 	ஓ விட்டதாக	நாட் ள்ளவர்கள்	எண்ணிக்
ெகாள் ம்ப 	ெசய்த	 மாரபாண் யைனப்	பய த்தி	ைவத் க்
ெகாண் க்கிறார்.	வடதிைசப்	ேபரரசர்க க் 	உதவி	ெசய் 	இந்தத்



ெதன்பாண் 	நாட்ைட ம்	அவர்களிடம்	பறித் க்	ெகா த் 	விட் 	அவர்கள்
தயவால்	தாேம	இந்நாட் க் 	மன்னராகி	விடலாம்	என் 	இவர்	கன
காண்கிறாேரா?'

'இல்ைலயானால்	இவர்	ெசயல்க க் 	என்னதான்	ெபா ள்?	இவர்	தான்	மர்மமாக
இ க்கிறார்	என்றால்	இவரிடம்	வ கிற	ஆட்க ம்	அப்ப த்தான்	இ க்கிறார்கள்.
நம்ேமா 	படகில்	வந்தாேன,	அந்தத்	 றவி,	அந்த	மனிதன்	வாய்திறந்
ேபசிவிடாதப 	அவைனக்	கட் ப்ப த்தி	ைவத்தி ந்த 	 ட
மகாமண்டேல வரரின்	சாகஸம்தான்.	எனக் 	உண்டா ம்	பிரைமயின்ப 	அவன்
மாரபாண் யனாக	இல்லாத	பட்சத்தில்	அந்தத்	 றவி	யாராவ 	ஒற்றேனா,

வடதிைச	 வரசரால்	இவ க் 	 த ப்பப்பட்ட	கபட	சந்நியாசிேயா?	அவன்
எவ்வள 	அ த்தமான	ஆள்!	சிரித் ச்	சிரித் க்	க த்ைத	அ த்தாேன	ஒழிய
ஒ 	வார்த்ைதயாவ 	ேபசினானா?	உண்ைமயில்	அவன்	யாேரா	 க்கியமான
ஆளாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	இல்லாவிட்டால்	கன்னிைகப்	ப வத் ப்
ெபண்ணான	தம்	 தல்வியிடம்	அவ்வள 	ெந ங்கிப்	பழக	அ மதிப்பாரா!	அடேட!
அவன்	 ட	இந்த	வசந்த	மண்டபத்தில்தாேன	தங்கப்	ேபாவதாகச்	ெசான்னார்?
இங்ேக	அவன்	எப்ப தியில்	தங்கியி க்கிறாேனா	ெதரியவில்ைலேய?	பார்க்கலாம்'
என் 	ெவ ேநரமாக	அந்தப்	பா ங்	ேகாவில்	வாசலில்	நின் 	இவ்வள 	சிந்தித்த
தளபதி	வல்லாளேதவன்	வசந்த	மண்டபத்தின்	உட்ப தி	ேநாக்கி	விைரந்
நடந்தான்.

அவன்	மனத்தில்	 திய	ெதம் ம்,	எல்லா	உண்ைமகைள ம்	உைடத் த்	ெதரிந்
ெகாண் வி ம்	ஆத்திர ம்	உண்டாகியி ந்தன.	மைலச்சிகரம்	ேபால்
ெப மிதமாக	யாைரப்	பற்றி	எண்ணி	வந்தாேனா	அந்த	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி
இப்ேபா 	அவ க் 	ஒ 	 ரமான	 ழ்ச்சிேயா 	 ய	 யநலவாதியாகத்
ேதான்றினார்.	எத்தைனேயா	ஆண் களாக	எண்ணி	வந்த	மதிப்பான
எண்ணத்ைதச்	சில	நாழிைக	ேநரத் ச்	சம்பவங்கள்	மிக ம்	எளிதாக	மாற்றி
ைவத் 	விட்டன.

சிற்பங்க ம்	ஓவியங்க ம்	ெசய் ன்றங்க ம்	 ங்ெகா ப்	பந்தல்க ம்	நிைறந்த
அழகான	வசந்த	மண்டபம்	இரவின்	நிலா	ஒளியில்	மயன்	சைமத்த	வித்தியாதர
உலகத் 	மணி	மண்டபம்	ேபாலக்	காட்சியளித்த .	அதற் ள்	 ைழந்த
வல்லாளேதவன்	ந 	ைமயத்தில்	இ ந்த	அலங்காரக்	கி கத் க் ள்ேளயி ந்
தீப	ஒளி	ெதரிவைதக்	கவனித்தான்.	 பப்	 ைகயின்	ந மண ம்	காற்றில்	கலந்
வந்த .	அவன்	ெம வாக	நடந் 	ெசன் 	அலங்காரக்	கி கத்தில்	பலகணி
வழிேய	உள்ேள	எட் ப்	பார்த்தான்.

ெபான்	தக கள்	பதிக்கப்ெபற் 	ஒளி	நிைறந்த	 த் ச்	சர	விதான ம்	பட்
ெமத்ைத மாக	விளங்கிய	சப்ரமஞ்சக்	கட் ல்	ஒன்றில்	அந்த	இளம்	 றவி



நிம்மதியாகப்	ப த் 	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தான்.	தைலப்பக்கத்தில்
ைவரக்கற்கள்	இைழத்த	பி ேயா 	 ய	கவரி,	ஆலவட்டம்,	தண்ணீர்க் டம்
தலியன	இ ந்தன.

'சந்நியாசிக் 	இவ்வள 	 கம்	ேகட்கிறதா?'	என் 	எண்ணிய	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	மனத் க் 	அந்தத்	 றவிையப்	பற்றிப்	 ரணமாக	எைத ம்
ரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.
----------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.16.	�������	������	�������

இ ட் ல்	தி ெரன் 	பின் றமி ந் 	யாேரா	தன்	ைகைய	இ க்கிப்	பி த்தைதக்
கண் 	மகாராணி	பயந் 	 ச்சலிட் 	வி வதற்கி ந்தாள்.	"மகாராணி!	நான்
தான்	பகவதி!"	என் 	பகவதி	ெமல்லக்	 றியைதக்	ேகட்ட	பின்ேப
வானவன்மாேதவியின்	அதிர்ச்சி	நீங்கிய .	தைலவிரி	ேகாலமாக	அ 	ெகாண்
நீராழி	மண்டபத் க்க ேக	இ ந்த	பா ங்கிணற் 	விளிம்பில்	உட்கார்ந்
ெகாண் ந்த	வானவன்மாேதவி	சற் ம்	எதிர்பாராத	நிைலயில்	பகவதிைய
அங்ேக	கண்ட ம்	சிறி 	நாணமைடந் 	விட்டாள்.

"ெபண்ேண!	நீ	எப்ேபா 	இங்ேக	வந்தாய்?	நான்	எ ந்தி ந் 	வந்த 	உனக்
எப்ப த்	ெதரி ம்?	நீதான்	நன்றாகத்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்தாேய?"	-
மகாராணியின்	 ரலில்	ெவ 	ேநரம்	அ 	ெகாண் ந்தைதக்	காட் ம்	கரகரப்
இ ந்த .

"ேதவி!	இன்றறக் 	உங்கள்	மனநிைல	சரியில்ைல.	இப்ப 	ஏதாவ 	ெசய்ய
ற்ப வீர்கள்	என் 	எதிர்பார்த்ேத	உறங்காமல்	இ ந்ேதன்.	என்ைன ம்	மீறிக்

கண்கள்	சிறி 	அயர்ந் 	விட்ேடன்.	நான்	விழித் க்	ெகாண்ட	ேபா 	உங்கைளப்
ப க்ைகயில்	காணவில்ைல.	எ ந்தி ந் 	ஓ 	வந்ேதன்.	இங்ேக	வந் 	பார்த்தால்
நீங்கள்	ெபரிய	அநியாயத்ைதச்	ெசய்வதற் 	இ ந்தீர்கள்.	இப்ப ச்	ெசய்யலாமா
தாேய?	இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட் 	மக்கள்	மாமன்னரான	பராந்தகச்
சக்கரவத்திைய	இழந் 	விட்டார்கள்.	 மார	பாண் யர்	எங்கி க்கிறார்	என்
ெதரியவில்ைல.	மக்கெளல்லாம்	ைக ப்பி	வணங்கத்தக்க	ெதன்பாண்
மாேதவியாக	கண்கண்ட	ெதய்வமாக	விளங்கி	வ கிறீர்கள்.	தாங்க ம்	எங்கள்
தைலயில்	கல்ைலத்	 க்கிப்	ேபாட் விட் 	இந்த	மாதிரிப்	ேபாக	 யற்சி	ெசய்தால்
நாங்கள்	யாைரத்	தாேய	ைக ப்பி	வணங்கிப்	ெப ைமப்ப ேவாம்"	என்
உ க்கமாகப்	ேபசினாள்	பகவதி.	

" ழந்தாய்!	சாகத்	 ணிந் 	விட்டவ க் ச்	ச த்திரத்தின்	ஆழத்ைதப்	பற்றி
என்ன	கவைல.	மனத்தில்	அளவற்ற	ெவ ப் 	ஏற்பட் 	விட்டால்	எைதச்	ெசய்ய ம்
ணி 	வந் 	வி கிற .	இேதா	இன் ம்	சில	ெநா ப்	ேபா 	நீ	இங்ேக

வராமலி ந்தால்	என் ைடய	 ன்ப	உடல்	 	நாைள	இந்தப்	பா ங்கிணற்றில்
மிதந் 	ெகாண் ப்பைதப்	பார்ப்பீர்கள்.	ஆனால்	எவற்ைற	ேவண் மானா ம்
இவ் லகில்	நம்	வி ப்பப்ப ேய	ெசய் 	ெகாண் 	ேபாவதற் 	இடமில்ைல.
'இைறவன்	சித்தம்'	என் 	ஒன்றி க்கிற .	சாவேதா,	பிைழப்பேதா,	அந்தச்
சித்தப்ப தான்	நடக்கிற .	இேதா	என்	ெசாந்த	அ பவத்ைதத்தான்	பாேரன்!



இன் 	மாைலயிலி ந் 	நான்	ப ம்	கவைலக க் 	ஒ 	 ம்	காண	 யாமல்
இந்த	 க் 	வந்ேதன்.	நீ	பின்	ெதாடர்ந் 	வந் 	இைத ம்	நிைறேவற்றிக்
ெகாள்ள	 யாமல்	ெசய் விட்டாய்."

"எவ்வள 	 ண்ணிய	பலன்	இ ?	நான்	மட் ம்	விழித் க்	ெகாண் 	ேத ப்	பின்
ெதாடர்ந் 	வந்தி க்கவில்ைலயானால்	நாைளக்	காைல	இந்த	நா 	 வ ேம
கதிகலங்கிப்	ேபாய்	அலறிப்	பைதபைதக் ம்	ப யான	காட்சிையயல்லவா	காண
ேநர்ந்தி க் ம்?"

"உனக் ப்	 ண்ணியமாக	இ க்கலாம்.	என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	இ 	பாவக்
கணக் த்தான்.	தண்ணீர்	ேதங்கத்	ேதங்க	அ கி	நா வைதப்	ேபால்	இந்த
உலகத்தில்	வா ம்	நாட்கள்	ெப கப்	ெப கப்	பாவச்	 ைமைய	அதிகமாகக்	கட் க்
ெகாள்கிேறாம்."

"ேதவி!	தாங்கள்	அறியாத	ஞான	 ல்கைள ம்	க த் க்கைள ம்	நானா
உங்க க் ச்	ெசால்லப்	ேபாகிேறன்?	'இந்த	உலகில்	பிற க் ப்	பயன்ப மா
வாழ்வதனால்	பாவேமா	 ன்பேமா	ெப மானால்	அத்தைகய	 ன்பத்ைத	விைல
ெகா த்தாவ 	வாங்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்'	என் 	நம் ைடய	தி வள் வப்
ெப மான்	 றிய ளிய	க த் 	தங்க க் த்	ெதரியாததல்லேவ?"	

"ஒப் ரவி	னால்வ ம்	ேக எனின்	அஃெதா வன்
விற் க்ேகாள்	தக்க	 ைடத் ."	

என்ற	 றளின்	க த்தால்	மகாராணிையச்	சமாதானப்ப த்தி	அைழத் க்
ெகாண் 	ேபாக	 யன்றாள்	பகவதி!	சிறி 	ேநரத் த்	தர்க்க	விவாதங்க க் ப்
பின்,	"வா,	 ழந்தாய்!	சரியானப 	மடக்கிவிட்டாய்	நீ.	ேபாகலாம்	வா"	என்
பகவதியின்	ைகையப்	பற்றி	அைழத் க்	ெகாண் 	அந்தப் ரத் க் த்	தி ம்பினார்
மகாராணி	வானவன்மாேதவி.

அரண்மைன	நிகழ்ச்சிைய	இவ்வளவில்	நி த்திக்	ெகாண் 	எல்லா	வைகயி ம்
க்கியத் வம்	வாய்ந்த	அந்த	ஒ 	நாள்	மாைலப்	ெபா க் ப்	பின்	வந்த	இரவில்

ேவேறார்	ப தியிேல	நடந்த	எதிர்பாராத	சில	நிகழ்ச்சிகைளக்	ெகாஞ்சம்
கவனிப்ேபாம்.
யாத்திரீகர்கைள	அைழத் க்	ெகாண் 	கன்னியா மரியிலி ந் 	தி ம்பிய
அண்டராதித்த	ைவணவன்	 ன்சிைறக் த்	தி ம் ம்	ேபா 	இர 	ெவ 	ேநரம்
ஆகிவிட்ட .	அவர்கெளல்ேலா ம்	சத்திரத் 	வாசைல	அைடந்த	ேபா 	அங்ேக
மைடப்பள்ளியில்	ேவைல	ெசய் ம்	பணிப்	ெபண்கள்	ைகையப்	பிைசந் 	ெகாண்
நின்றார்கள்.	அவ்வி வர்	 கத்தி ம்	கவைல ம்,	பரபரப் ம்	ேதான்றின.



"ெபண்கேள!	என்ன	நடந்த ?	ஏன்	இப்ப க்	ைகையப்	பிைசந் 	ெகாண்
நிற்கிறீர்கள்?	ேகாைத	எங்ேக?	அதற் ள்	 ங்கிவிட்டாளா?	எனக் த்	ெதரி ேம,
அவள்	ேசாம்ேபறித்தனம்!"	என் 	தன்	வழக்கப்ப 	ேவ க்ைகயாகப்	ேபச்ைச
ஆரம்பித்த	அண்டராதித்த	ைவணவன்	அந்தப்	ெபண்களின்	 கம்	ேபான
ேபாக்ககப்	பார்த் த்	தி க்கிட்டான்.	ஏேதா	நடக்கத்	தகாத
நடந்தி க்கிறெதன் 	அவன்	மனதில்	பட் விட்ட .

"ஏன்	ெமௗனம்	சாதிக்கிறீர்கள்?	என்ன	நடந்த ?	ெசால் ங்கேளன்.	வாயில்
ெகா க்கட்ைடயா	அைடத்தி க்கிற ?"	என் 	இைரந்தான்.	அவேனா 	நிற் ம்
யாத்திரீகர்களின்	 ட்டத்ைதப்	பார்த் 	அந்தப்	பணிப்ெபண்கள்	சிறி
தயக்கமைடந்தனர்.

அந்தக்	 றிப்ைபப்	 ரிந் 	ெகாண்ட	அண்டராதித்தன்	வாயிற்	கத 	 வைத ம்
நன்றாகத்	திறந் விட் ,	"நீங்கள்	உள்ேள	ெசல் ங்கள்.	நான்	இேதா	இவர்களிடம்
என்னெவன் 	விவரம்	ேகட் க்	ெகாண் 	வ கிேறன்."	அ கில்
இ ந்தவர்களிடம்	 றி	அவர்கைள	உள்ேள	அ ப்பினான்.

அந்தப்	பணிப்ெபண்கள்	அவன்	பக்கத்தில்	வந் 	ெந ங்கி	நின் 	ெகாண்
பயத்தால்	ஒ ங்கிப்	ேபான	 ரலில்,	"ஐயா!	தி ெரன் 	அம்மாைவக்	காணவில்ைல.
இ ட் 	இரண் 	நாழிைக	இ க் ம்.	தீபங்கைள	ஏற்றிவிட் 	இங்ேக	சத்திரத் க்
றட் ல்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	ஓைலயில்	ப த்தரக்	கணக் 	எ திக்

ெகாண் ந்தார்கள்.	சிறி 	ேநரம்	கழித் 	நாங்கள்	வந் 	பார்த்த	ேபா
அம்மாைவக்	காணவில்ைல.	இங்கி ந்த	ஓைல	எ த்தாணி	ஆகியவற்ைற ம்
காேணாம்.	தீபம்	அைணக்கப்பட் 	இ ளைடந்தி ந்த .	ம ப ம்	தீபத்ைத
ஏற்றிக்	ெகாண் 	வந் 	இங்ேக	பார்த்த	ேபா 	இந்த	உைடந்த	வைளயல்	சில் கள்
தான்	கிடந்தன"	என் 	அவனிடம்	அவற்ைறக்	காட் னர்	பணிப்ெபண்கள்.

அவன்	திைகத்தான்!	 க் ற்றான்.	ேகாைத	காணாமற்	ேபாய்	விட்டாள்	என்ற
ேபா 	அவன்	மனத்தில்	பலவிதமான	ஐயப்பா கள்	உண்டாயின.

அண்டராதித்தன்	உணர்ச்சிமயமானவன்.	இம்மாதிரி	சமயங்களில்	நிதானமாகச்
சிந்தித் 	என்ன	ெசய்வ 	என் 	அவ க் த்	ெதரியா .	'தம்பி	நாராயணன்
ேசந்தைனப்	ேபாய்ச்	சந்தித்தால்	அவன்	ஏதாவ 	உ ப்ப யான	வழிையக்

வான்;	உதவி ம்	ெசய்வான்.	தம்பிையத்	தவிர	ேவ 	யாரிட ம்	இந்தச்
ெசய்திையச்	ெசால்லி	உதவி	ேகட்கப்	ேபாவேத	ெவட்கக்	ேக '	-	என்
நிைனத்தான்.

"ெபண்கேள,	இந்தச்	ெசய்தி	உங்கேளா 	இ க்கட் ம்.	ேவ 	யா க் ம்	ெதரிய
ேவண்டாம்.	யாராவ 	ேகட்டால்	ேகாைதைய	அைழத் க்	ெகாண் 	நான்	அவசர



காரியமாக	இைடயாற் 	மங்கலம்	ேபாயி க்கிேறெனன் ம்,	தி ம்பி	வ வதற் ச்
சில	நாட்கள்	ஆ ெமன் ம்	ெசால் ங்கள்!	இப்ேபா 	நான்	அவைளத்	ேத க்
ெகாண் 	ேபாகிேறன்.	சத்திரத் க்	காரியங்கைள	ஒன் ம்	 ைறவில்லாமல்
நீங்கள்	தான்	இன் ம்	சில	நாட்க க் க்	கவனித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்."

"நீங்கள்	சாப்பிடவில்ைலேய!	சாப்பிட் விட் ப்	ேபாங்கள்"	என் 	பணிப்ெபண்கள்
றினர்.

"இல்ைல.	யாத்திரீகர்கைளக்	கவனி ங்கள்.	நான்	 றப்ப கிேறன்"	என்
சத்திரத்திற் ள்ேள	காைல	ைவக்காமல்	அப்ப ேய	தி ம்பி	நடந்தான்
அண்டராதித்த	ைவணவன்.	அவன்	நிைல	பரிதாபத் க் ரியதாக	இ ந்த .
என்ன	ெசய்யலாம்?	உலகத்தில்	எந்தப்	ெபா ள்	காணாமற்	ேபானால்	மற்றவர்களிடம்
ெசால்லிக்	ெகாள்வதற் க்	 ட	ெவட்கப்	பட	ேவண் ேமா,	அந்தப்	ெபா ைளக்
காணவில்ைல	ெயன்றால்	மன	ேவதைனைய	என்னெவன் 	ெசால்ல	 ம்!
ஏற்ெகனேவ	நடந் 	நடந் 	ஓய்ந் 	ேபாயி ந்த	அவன்	கால்கள்	அந்தக்
கைளப்ைப ம்	மறந் 	இைடயாற் 	மங்கலத்திற் ச்	ெசல் ம்	கிைள	வழியில்
ேவகமாக	நடந்தன.	 சீந்திரம்	வைரயில்	வழி	ஒேர	சாைலயாகச்	ெசன் 	பாதிரித்
ேதாட்டத் க் த்	ெதற்ேக	விழிஞம்,	 மரி,	இைடயாற் 	மங்கலம்	என் 	 ன்
இடங்க க் ம்	தனித்தனிேய	பிரிகிற .

ஜனசஞ்சாரமற்ற,	ஓைச	ஒலிகள்	அடங்கிப்	ேபான	அந்த	நள்ளிரவில்
தன்னந்தனியாக	மனத்தில்	கவைலகைள ம்,	 திகாலில்	கைளப்ைப ம்	 மந்
ெகாண் 	நாராயணன்	ேசந்தைனக்	கண் 	ஒ 	வழி	ெசய்யலாம்	என்ற	ஒேர
நம்பிக்ைகேயா 	அண்டராதித்தன்	நடந் 	ெகாண் ந்தான்.

பாதிரித்	ேதாட்டத்ைத	ெந ங்கிய	ேபா 	சாைலயில்	அவன்	ேமேல	நடந் 	ெசல்ல
யாத	நிைல	ஒன் 	ஏற்பட்ட .	யாேரா	ஓர்	ஆள்	அ ர	ேவகத்தில்	 திைரைய

விரட் க்	ெகாண் 	வந்தான்.	 திைர	பாய்ந்ேதா ச்	ெசன்ற	ேவகத்தில்	அதன்	ேமல்
உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்தவனின்	ேதாற்றத்ைதக்	 டச்	சரியாகப்	பார்க்க

யவில்ைல.	அ த் 	அந்தக்	 திைரக் ப்	பின்னால்	தைலெதறித் ப்	ேபாகிறாற்
ேபான்ற	ேவகத்தில்	இரண் 	 ன் 	ஆட்கள்	 ரத்திக்	ெகாண் 	ஓ வைத ம்
அவன்	பார்த்தான்.	சாைலேயாரத்தில்	ஒ 	மரத்த யில்	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண்
அவர்கள்	ெசல்கிற	வைர	தாமதித்தான்	அண்டராதித்த	ைவணவன்.

சாைலயில்	ஏற்பட்ட	 தி	அடங் வதற்காகக்	கண்கைள	 க்	ெகாண் 	ஓரமாக
ஒ ங்கி	நின்றவன்,	'சரி!	யார்	 திைரயில்	ேபானால்	என்ன?	எனக் 	என்ன
வந்த ?'	என் 	நிைனத்தவனாய்	அந்த	இடத்திலி ந் 	 றப்பட் 	ேமேல
நடப்பதற்காக	அ 	எ த் 	ைவத்த	ேபா 	சாைலேயாரத் 	மரத்த யில்	யாேரா
ன வ 	ேபால்	தீனக் ரலில்	ஒலி	எ ந்த .



"யார்	அங்ேக?"	என் 	ஒ 	ேகள்விையக்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	மரத்த க் த்
தி ம்பிச்	ெசன்றான்	அண்டராதித்தன்.	அவன்	உடல்	ந ங்கிய !	மனத்தில்	பய ம்
பதற்ற ம்	ஏற்பட்டன.	பக்கத்தில்	ெசன்ற	ேபா 	வாயில்	 ணிைய	அைடத் 	யாேரா
ஓர்	ஆைள	அ 	மரத்ேதா 	ேசர்த் க்	கட் 	ைவத்தி ப்ப 	ேபால்	ெதரிந்த .
இன் ம்	ெந ங்கிச்	ெசன் 	உற் ப்	பார்த்ததில்	அப்ப க்	கட்
ைவக்கப்பட் ந்த 	ஒ 	ெபண்பிள்ைள	என் 	அறிந்தான்.	மரக்கிைளகளின்
அடர்த்தியா ம்,	இைலகளின்	ெசறிவா ம்	அந்த	இடத்தில்	நிலா	ஒளி
படரவில்ைல.

'என்ன	அக்கிரமம்	ெபண்பிள்ைளைய	மரத்தில்	கட் ப்	ேபாட் த்	 ன் த்திக்
ெகாள்ைளய க்கிற	அள க் 	இந்த	நாட் ல்	ெகாள்ைளத்	ெதாழில்	ேகவலமான
ைறயில்	வளர்ந் 	விட்டதா?'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	பரபரப்பைடந் 	அந்தப்

ெபண்ைண	அவிழ்த் 	அவ ைடய	ெமன்ைமயான	உடைலத்	தன்	ைககளால்
தாங்கிக்	ெகாண் 	வந் 	ெவளிச்சத்தில்	ைவத்தான்.	நிலா	ஒளியில்	அந்தப்
ெபண்ணின்	 கத்ைதப்	பார்த்த ம்	அவன்	வாயிலி ந் ,	"ஆ!	ேகாைத!	நீயா?"
என்ற	அலறல்	கிளம்பிப்	பாதிரித்	ேதாட்டத் ப்	பிரேதசெமங் ம்	எதிெராலித்த .
ஆம்!	அவள்	அவ ைடய	மைனவி,	காணாமற்	ேபான	ேகாைதேயதான்!

அண்டராதித்தன்	பதறிப்	ேபாய்	அவ ைடய	வாைய	 க்	கட்டப்பட் ந்த
ணிைய	அவிழ்த் 	எ த்தான்.	தண்ணீர்	ெகாண் 	வந் 	 கத்தில்	ெதளித்

மயக்கத்ைதப்	ேபாக்கினான்.	ேகாைதக் க்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாகப்	பிரக்ைஞ
வந்த டன்	தன்	பக்கத்தில்	கணவைனப்	பார்த்த	ேபா 	அவ க் 	ஆ தலாக
இ ந்த .	"ேகாைத!	என்ன	நடந்த ?	எப்ப 	இங் 	வந்தாய்?	யார்	உன்ைன	இந்த
மரத்தில்	கட் ப்	ேபாட்டார்கள்?"	அண்டராதித்தன்	ெகாதிப்பைடந்த	உள்ளத் டன்
இந்தக்	ேகள்விைய	அவளிடம்	ேகட்டான்.	அவள்	கண்களில்	நீர்	 ளிர்த்த .	தான்
சத்திரத் க்	 றட் ல்	கணக்ெக திக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	நடந்த 	மட் ம்
தான்	அவ க்ேக	ெதளிவாக	நிைனவில்	இ ந்த .	அைதக்	கணவனிடம்
றினாள்.

"அப்ப யானால்	உன்னிடமி ந் 	அவர்கள்	ஆபரணங்கைளத்	தி டவில்ைல.	ேவ
எந்த	விதத்தி ம்	உன்ைனத்	 ன் த்தவில்ைல.	உன்	ைகயிலி ந்த	ஓைலைய ம்
எ த்தாணிைய ம்	மட் ம்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்டார்கள்	என் 	தாேன
ெசால் கிறாய்?"

"ஆமாம்!	அப்ேபா 	நான்	 ச்சலிட	 யன்ேறன்.	அவர்கள்	என்	வாயில்	 ணிையத்
திணித் த்	 க்கிக்	ெகாண் 	வந் விட்டார்கள்.	நான்	 ர்ச்ைசயைடந்
விட்டதால்	அதற் ப்	பின்	நடந்தெதான் ம்	ெதரியா .	இப்ேபா 	தான்
ெதளிவைடந் 	இங்ேக	உங்கைள	என்	கண்	 ன்னால்	காண்கிேறன்"	என்றாள்



ேகாைத.

"அப்ப யானால்	அந்த	ஆட்கள்	உன்ைன	அநாவசியமாக	இவ்வள 	 ரம்	 க்கி
வந் 	இந்த	மரத்தில்	ஏன்	கட் ப்	ேபாட் ந்தார்கள்?"

"அ தான்	எனக் ம்	விளங்கவில்ைல!	ஓைலகைள ம்,	எ த்தாணிகைள ம்
தி வதற்காகக்	 டச்	சில	ஆட்கள்	கிளம்பியி க்கிறார்கள்	ேபாலி க்கிற .
ஆனால்	ேவெறா 	சந்ேதக ம்	உண்டாகிற !"	என் 	ேகாைத	ெசால்ல ம்,	"என்ன
சந்ேதகம்?	ெசால்ேலன்"	என்றான்	அண்டராதித்தன்.

"விளக்ைக	வாயால்	ஊதி	அைணத் 	விட்டார்கள்.	அதனால்	அந்தத்	த யர்கைள
இ ட் ல்	என்னால்	அைடயாளம்	கண் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	ஒ 	ேவைள
அன்ெறா 	நாள்	இர 	சத்திரத் க்	கதைவ	அைடக்கிற	ேநரத் க் 	வந் 	வம்
ெசய்தார்கேள,	அவர்களாக	இ க்கலாேமா?"

"இ ந்தா ம்	இ க் ம்.	நீ	ெசய்த ம்	வம் தாேன?	கதைவ	அைடத் ,
'இடங்ெகா க்க	மாட்ேடாம்'	என் 	ெசான்ன 	சரி.	அேதா 	ேபாகாமல்	ேமேல
நின் 	ெகாண் 	சாணத்ைத	ேவ 	கைரத் க்	ெகாட் னாய்.	எல்லாம்	உன்னால்
வ கிற	விைனதான்.	உன்	 க் த்	தனத்தால்	எனக் 	இல்லாத	வம்ைபெயல்லாம்
விைலக் 	வாங்கி	ைவக்கிறாய்."

"சரி!	நீங்கள்	எப்ப 	இவ்வள 	கணக்காக	இந்த	இடத் க் த்	ேத 	வந்தீர்கள்?"
என் 	ேகட்டாள்	ேகாைத.	நடந்தைதெயல்லாம்	அவ க் 	விவரித் க்	 றினான்.

"எப்ப யானால்	என்ன?	எப்ப ேயா	என்ைனக்	கண் 	பி த் 	விட் ர்கள்.	உங்கள்
தம்பியின்	ஆேலாசைன ம்,	உதவி ம்	இல்லாமேல	நீங்கள்	அைடந்த	 தல்
ெவற்றியாகட் ம்	இ .	வா ங்கள்,	சத்திரத் க் ப்	ேபாகலாம்!	இந்த	இரவில்
இப்ப 	ந க்காட் ல்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ப்பாேனன்?"	என் 	அவைன ம்
ப்பிட் க்	ெகாண் 	அங்கி ந் 	 றப்பட்டாள்	ேகாைத.

ம நாள்	காைல	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	நாஞ்சில்	நாட் ன்	 ற்றத்
தைலவர்கள்	வந் 	 விட்டனர்.	ேதாவாைழக்	 ற்றத் 	நன்கணிநாதர்,
ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்	கழற்கால	மாறினார்,	அ விக்கைரக்	 ற்றத் 	அழகிய
நம்பியார்,	பாேகாட் க்	 ற்றத் ப்	பரிேம வந்த	ெப மாள்	 தலிய	நாஞ்சில்
நாட் ப்	ெப மக்களில்	 தன்ைமயாளர்கெளல்லாம்	மகாராணி
வானவன்மாேதவியாரின்	அவசரக்	கட்டைளைய	மதித் 	ஓேடா ம்	வந்

யி ந்த்னர்.

அவ்வள 	அவசரமாக	மகாசைபையக்	 ட் வதின்	ேநாக்கம்	என்னவாக



இ க் ெமன் 	 ரிந் 	ெகாள் ம்	ஆவல்	நிரம்பிய	மனத்ேதா 	காத்தி ந்தனர்
அவர்கள்.

ஆனால்	மகாசைபக்	 ட்டம்	எந்த	இ வர்	இல்லாவி ன்	நிச்சயமாக	நடக்க
யாமல்	ேபாய்வி ேமா,	அந்த	இ வ ம்	அ வைரயில்	வந் 	ேசரேவ	இல்ைல.
ந்தால்	 தல்	நாள்	இரேவ	வந் 	வி வதாகச்	ெசால்லி	விட் ப்	ேபாயி ந்த

தளபதி	வல்லாளேதவன்	ம நாள்	காைல	வி ந் 	பத் 	நாழிைகக் 	ேமலாகி ம்
இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	தி ம்பி	வரவில்ைல.	மகாமண்டேல வரரான
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி ம்	வரவில்ைல.	 ற்றத்	தைலவர்க ம்,	மகாராணி ம்,
பவழக்கனிவாயர்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	 தலிட்ேடா ம்	அவர்க க்காகக்
காத் க்	ெகாண் ந்தனர்.
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தீபம்	நா.	பார்த்தசாரதியின்	பைடப் கள்	இைடயாற் மங்கலம்	மாளிைகயில்
ம நாள்	ெபா 	 லர்ந்த	ேபா 	இந்தக்	கைதையப்	ப க்கின்ற	ேநயர்கள்
ஏற்கனேவ	எதிர்பார்த்த	சில	நிகழ்ச்சிக ம்,	 ற்றி ம்	எதிர்பார்த்தி க்க	 யாத
சில	நிகழ்ச்சிக ம்	நடந்தன.

பாதாள	மண்டபத் ச்	 ரங்கத்திலி ந் 	ெவளிேயறிய	தளபதி	வல்லாளேதவன்
வசந்த	மண்டபத்தில்	பிரேவசித்த ம்,	அலங்காரக்	கி கத்தில்	ெபான்னா ம்,
மணியா ம்	இைழத்த	சப்ரமஞ்சக்	கட் லில்	உட க் ச்	 கம்	ேத வைதக்
ெகா ந்தவறாக	எண்ண	ேவண் ய	 றவி	ெகாண்டாட்டத்ேதா 	ப த் த்

ங் வைதக்	கண்டைத ம்,	வியந் 	நிைனத்தைத ம்,	ெசன்ற	ப திகளில்
கண்ேடாம்.

அதன்	பின்	வசந்த	மண்டபத்திலி ந் 	ெவளிேயறிச்	ெசன் 	 ன் 	ப த்தி ந்த
வி ந் 	மாளிைகக்	கட் லில்	ேபாய்ப்	ப த் க்	ெகாண்டான்.	உறக்கம்	கண்கைளச்
ெச க	ைவக் ம்	ேநரத்தில்	யாேரா	விளக் ம்	ைக மாக	உள்ேள	 ைழயேவ	ஒளி
கண்களில்	உ த்தி	விழித் க்	ெகாண்டான்.

விழித் க்	ெகாண் 	ப க்ைகயில்	எ ந் 	உட்கார்ந் 	பார்த்த	ேபா ,	நாராயணன்
ேசந்தன்	விளக்ேகா 	எதிேர	நின் 	ெகாண் ந்தான்.	"யார்?	ேசந்தனா?	வா,
அப்பா!	ஏ 	இந்த	ேநரத் க் 	இப்ப 	ம ப ம்	வந்தாய்?	தளபதி	நன்றாகத்

ங் கிறாரா,	இல்ைலயா	என் 	பார்த் 	விட் ப்	ேபாக	வந்தாேயா?	அல்ல
மகாமண்டேல வரேர	ேபாய்ப்	பார்த் விட் 	வா	என் 	அ ப்பினரா?"	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	சற் க்	 த்தலாகக்	ேகட்டான்	வீரத்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

நாராயணன்	ேசந்த ம்	பதி க் 	ஒ 	சிரிப் ச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"தளபதி!
உங்கள்	ேகள்வி	விசித்திரமாக	அல்லவா	இ க்கிற ?	' ங் கிறவர்கைளத்

ங்கிக்	ெகாண் க்கிறார்களா?'	என் 	பரிேசாதைன	ெசய்ய	இங்கி ப்பவர்கள்
இன் ம்	பித்தர்களாகி	விடவில்ைல.	நா ம்	இந்த	மாளிைகயில்	தான்
ப த் றங் வ 	வழக்கம்.	இப்ேபா தான்	ப க்க	வந்தி க்கிேறன்.	நீங்கள்

ங் கிறீர்களா,	 ங்கவில்ைலயா	என்பைதப்	பார்ப்பதற்காக	வரவில்ைல"	என்
த்தலாகேவ	ம ெமாழி	 றினான்.

"எங்ேக	அப்பா!	இந்த	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	 லபமாக	அப்ப
எைத ம்	நம்பி	விடவா	 கிற ?	இங்ேக	 ங்கி	விட்டதாக	நிைனக்கப்
ப கிறவர்கள்	எல்ேலா ம்	விழித் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	இரவில்



ங்காமேலா	அல்ல 	 ங்க	 யாமேலா	ெசய்ய	ேவண் ய	எத்தைனேயா
க்கியமான	காரியங்கெளல்லாம்	மகாமண்டேல வரரின்	நிர்வாகத்தில்

இ க்கலாம்?"	ேவண் ெமன்ேற	தான்	ம ப ம்	நாராயணன்	ேசந்தனின்	வாையக்
கிளறினான்	தளபதி.	ஆனால்	அவன்	எதிர்பார்த்த 	ேபால்	நாராயணன்	ேசந்தன்
விேசடமான	பதில்	எைத ம்	ெசால்லவில்ைல.

"தளபதி!	நீங்கள்	எைத	ேவண் மானா ம்	ெசால்லிக்	ெகாண் ங்கள்.	எனக் த்
க்கம்	வ கிற .	நான்	ப த் த்	 ங்கப்	ேபாகிேறன்"	என் 	ெசால்லி

ம ப்பிவிட் த்	தீபத்தின்	ஒளிையக்	 ைறத் 	ஒ 	 ைலயில்	ைவத்த	பின்
எதிர்ப் றமி ந்த	மற்ேறார்	கட் லில்	ஏறிப்	ப த் க்	ெகாண் 	விட்டான்	அவன்.
உடேன	 ங்கி ம்	விட்டான்.	சில	விநா க க் ள்	வி ந் 	மாளிைகயின்	பலமான
வர்கள்	பிளந் 	வி ந் 	வி ம்	ேபால்	'கர் ர்'	என் 	பிரமாதமான	 றட்ைட	ஒலி

நாராயணன்	ேசந்தனின்	கட் லிலி ந் 	கிளம்பிய .

வல்லாளேதவன்	அந்த	ஓைசையச்	சகித் க்	ெகாள்வதற்காக	இரண்
ைககளா ம்	கா கைளப்	ெபாத்திக்	ெகாண்டான்.	அப்ப ம்	அந்த	ஒலி
ெசவிக் ள்	 ந் 	 ைளத்த .	அப்ப ேய	எ ந்தி ந் 	ேபாய்க்	கட் லில்
மல்லாந் 	கிடக் ம்	அந்தக்	 ட்ைடத்	த யனின்	உச்சிக்	 மிைய	ஒ 	ைகயால்
இ க்கிப்	பி த் க்	ெகாண் 	இன்ெனா 	ைகயால்	ெமாத் ெமாத்ெதன்
ெமாத்தி	விடலாமா	என் 	ேதான்றிய 	அவ க் .	ேவண் ெமன்ேற	ஏேதா	ஒ
காரணத் க்காகத்	தனக் க்	காவைலப்	ேபாலத்	தன்ன ேக	ப த் க்	ெகாள்ளச்
ெசால்லி	மகாமண்டேல வரர்	அவைன	அங்ேக	அ ப்பியி க்கலாெமன் 	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	மனத்தில்	ஒ 	சந்ேதக	எண்ணம்	உைறக்க	ஆரம்பித்த .

' றவிக் 	மகாமண்டேல வரர்	தம் ைடய	மாளிைகயிேலேய	எல்லா	வசதிக ம்
ஏற்பா 	ெசய் 	ெகா த் 	விட்டார்	ேபாலி க்கிற ?	இதில்	ஆச்சரியப்ப வதற்
என்ன	இ க்கிற ?	கிளிையப்	பி த் க்	 ண் க் ள்	அைடத் 	ைவத் த்	தம்
ெசாந்த	இன்பத் க்காக	அதற் ப்	பா ம்	பழ ம்	ெகா க்கின்ற	மனிதர்கைளப்
ேபால	ஏேதா	ஒ 	ெபரிய	 யநலத்ைத	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்வதற்காகத்	 றவிைய
இைடயாற் 	மங்கலம்	தீ க் ள்	உலகத் க் த்	ெதரியாமல்	இவர்	ஒளித்
ைவத்தி க்கிறார்.
'மகா	ேமைதயாக ம்	 ல	ெதய்வமாக ம்	இவைர	எண்ணிக்	ெகாண் க் ம்
மகாராணியிடம்	இந்த	இரகசியங்கைளக்	 றினால்	நம்பக் டத்	ேதான்றா .
காலம்	வ ம்.	அப்ேபா 	ஆதாரப்	 ர்வமான	சான் கேளா 	எல்லா
உண்ைமகைள ம்	விவரமாக	ெவளிப்ப த் கிேறன்.'

நாராயணன்	ேசந்தனின்	 றட்ைட	ஒலியால்	 க்கத்ைத	இழந்த	வல்லாளேதவன்
ேமற்கண்டவா 	பலவைகச்	சிந்தைனகளில்	 ழ்கியி ந்தான்.



'அட	என்னதான்	ஆைச	இ க்கட் ேம!	மனித க் 	மானம்,	ெவட்கம்	ஆகிய
பண் கள்	 டவா	ஆைச	வந்தால்	இல்லாமல்	ேபாய்வி ம்?	யாேரா	ஒ 	சாமியாைர
மயக் வதற் 	ெசாந்த	மகைள	அவேனா 	சிரித் ப்	ேப மா 	ெசய்கிறார்.	பிறைர
மயக்கிக்	ைகக் ள்	ேபாட் க்	ெகாள்வதற் ம்	மகளின்	சிரிப் ம்,	ேபச் ம்	தான்
இவ க் ச்	சரியான	சாதனம்	ேபா ம்!	இவ்வள 	ப த்தவ க் ப்
ெபண்க க்ெகன் 	இந்த	நாட் ல்	பரம்பைர	பரம்பைரயாக	ஏற்பட் ள்ள
கட் ப்பா ,	பண் ,	ஒ க்கம்	எல்லாம்	மறந்தா	ேபாய்விட்டன?	ஐேயா	இந்த
மனித ைடய	அந்தரங்க	வாழ்க்ைகைய	நிைனத்தால்	எனக் ச்	சிரிப்பாக
வ கிற .	இன்ெனா 	 றம்	பரிதாபமாக ம்	இ க்கிற .	இவ்வள ம்	ஆைச
ப த் கிற	பா 	அல்லவா?'

இப்ப ேய	இன் ம்	என்ெனன்னேவா	சிந்தித் க்	ெகாண்ேட	கட் லில்	உட்கார்ந்
ெகாண் ந்த	தளபதி	வல்லாளேதவன்	ெபா 	வி வதற் ள்	ஏேதா	ஒ

வான	தீர்மானத் க் 	வந்தவனாகச்	சட்ெடன் 	எ ந்தி ந்தான்.

எவ்வள 	 க்கியமான	காரியங்கள்	 க்கிட்டா ம்	தம் ைடய	தினசரி
வழக்கங்கைளக்	 ன்றாமல்	கைடப்பி ப்பவர்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	 லரிப்
ெபா தாகிய	ைவகைறயின்	பனிக்காற் 	நீங் வதற் 	 ன்ேப	எ ந் 	ேபாய்ப்
பறளியாற்றில்	நீரா 	வி வார்.	ஈர	ஆைடகைளக்	கைளயாமல்	நந்தவனத் க் ச்
ெசன் 	தம்	ைகயாேலேய	மலர்கைளக்	ெகாய் 	ெகாண் 	வ வார்.	கிழக்ேக
கதிரவனின்	ெசங்கிரணங்கள்	ெபான்	வண்ணக்ேகாலமிடத்	ெதாடங் ம்	ேநரத்தில்
தான்	அவர்	 ைஜைய	 த் க்	ெகாண் 	மாளிைகயி ள்ள	சிவன்
ேகாவிலிலி ந் 	ெவளிவ வார்.	அப்ேபா 	அவைரப்	பார்த்தால்	ேகாவில்	வாயிலில்
ஒளி	மயமான	மற்ெறா 	 ரியன்	உதித் 	நடந் 	வ வ 	ேபாலி க் ம்.	சிவந்த
கம்பீரமான	ெந யர்ந்த	ேமனியில்	ெவள்ளிக்	கம்பிகள்	பதித்தாற்	ேபாலத்
தி நீற் க்	கீற் க ம்	ெவண்ணிற	ஆைட ம்	விளங்க	அவிழ்ந் 	 ந்த	ஈரத்
தைலேயா 	அவர்	நடந் 	வ வ 	அற் தமான	காட்சியாக	இ க் ம்.	எவ்வள
தைலேபாகிற	காரியமானா ம்	இந்த	அன்றாட	அ ட்டானங்களில்	 ைறேவ
ஏற்படா ,	மா த ம்	நிகழா .

அன்ைறக் 	மகாசைபக்	 ட்டத் க்காகப்	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடக் ப்
ேபாகேவண் ெமன்ற	நிைன 	இ ந்ததனால்	வழக்கத்ைதக்	காட் ம்
ன்னதாகேவ	எ ந் 	விட்டார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	அவர்	தம் ைடய

நித்திய	கர்மா ட்டானங்கைள	 த் க்	ெகாண் 	ெவளிவந்த	ேபா ,
நாராயணன்	ேசந்தன்	வி ந் 	மண்டபத்திலி ந் 	பரபரப்பாக	ஓ 	வந்தான்.

"என்ன	ேசந்தா?	இப்ேபா தான்	தி ப்பள்ளி	எ ச்சி	ஆயிற்றா!	தளபதி
வல்லாளேதவன்	இன் மா	உறங்கிக்	ெகாண் க்கிறான்?"	என் 	ேகலியாகச்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டார்	மகாமண்டேல வரர்.



" வாமி!	ேநற்றிர 	நான்	வி ந் 	மண்டபத் க் ப்	ப த் க்	ெகாள்ளச்	ெசன்ற
ேபா 	 டத்	தளபதி	அங்ேக	தான்	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தார்.	நான்	ெசன்ற ம்
விழித் க்	ெகாண் 	சிறி 	ேநரம்	என்ேனா 	ேபசிக்	ெகாண் ம்	இ ந்தார்.
இப்ேபா 	காைலயில்	எ ந்தி ந் 	பார்த்தால்	ஆைளக்	காணவில்ைல"	என்
ச் விடாமல்	பதற்றத்ேதா 	தான்	ெசால்ல	வந்த	ெசய்திையக்	 றி	 த்தான்

நாராயணன்	ேசந்தன்.

இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	அைதக்	ேகட் ச்	சிறி ம்	திைகப்பைடயவில்ைல.	"ஏன்
இவ்வள 	பத கிறாய்,	ேசந்தா?	பக்கத்தில்	எங்காவ 	எ ந்தி ந்
ேபாயி ப்பான்.	சிறி 	ேநரத்தில்	தானாக	வந் 	வி வான்.	இன்ைறக் 	மகாசைப

கிற .	ேகாட்ைடக் ப்	ேபாக	ேவண் ம்.	இ வ ம்	இங்கி ந் 	 றப்பட் ச்
ேசர்ந்ேத	ேபாகலாம்	என் 	அவனிடம்	ேநற்றிரேவ	நான்	ெசால்லியி க்கிேறன்.
அப்ப யி க் ம்	ேபா 	அவன்	என்னிடம்	ெசால்லாமல்	ேபாவானா?"	என்றார்.

"இல்ைல,	 வாமீ!	அேநகமாக	இைடயாற் 	மங்கலம்	தீ 	 வ ம்	ேத ப்	பார்த்
விட்ேடன்.	கால்	க க்கச்	 ற்றியாகி	விட்ட .	காைலயில்	எ ந்ததிலி ந் 	இேத
ேவைல	தான்.	ஆனால்	அந்த	மனிதைரக்	காணவில்ைல.	மாளிைகக் ள்	இ ந்தால்
தான்	உண் .	ஆனால்	இங் ம்	அவர்	இல்ைலெயன் 	ெதரிகின்ற ."

"ேசந்தா!	தளபதி	எப்ப ப்	ேபாயி க்க	 ம்?	என்னிடம்	அவ்வள 	உ தியாகச்
ெசால்லியி ந்தவன்	ேபாவானா?	எதற் ம்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளா ைடய

ைசக் ப்	ேபாய்க்	காைலயில்	யா க்காவ 	அவன்	பட 	ெச த்திக்	ெகாண்
ேபானானா	என்பைத	விசாரித் த்	ெதரிந் 	ெகாண் 	வா.	பறளியாற்றில்	தண்ணி
அதிகமாகப்	ேபாய்க்	ெகாண் ப்பதனால்	அம்பலவன்	ேவளானின்	உதவியில்லாமல்
யா ம்	அக்கைரக் ச்	ெசன்றி க்க	 யா ."
நாராயணன்	ேசந்தன்	படேகாட் ையக்	கண் 	விசாரித் 	வ வதற்காக	அவன்

ைசைய	ேநாக்கிப்	 றப்பட்டான்.	அ ம்	மகாமண்டேல வரரின்	ெசாற்கைளத்
தட்டக் டாேத	என்பதற்காகத்தான்.	அவன்	மனத்ைதப்	ெபா த்த	வைரயில்
தளபதி	வல்லாளேதவன்	அப்ேபா 	அந்தத்	தீவிேலேய	இல்ைல	என்ப 	உ தியாகத்
ெதரிந் விட்ட .	தளபதி	 தல்	நாள்	இர 	ப த் க்	ெகாள்ளச்	ெசன்ற	ேபா
தன்னிடம்	 த்தலாகக்	ேகட்ட	ேகள்விகைள	நிைனத் ப்	பார்த்த	ேபா 	அவன்
எண்ணம்	வ ப்பட்ட .	ஏேத ம்	ஒ 	விதத்தில்	தளபதி	வல்லாளேதவ க்
மகாமண்டேல வரரிடம்	அவநம்பிக்ைகேயா	அதி ப்திேயா	ஏற்பட் க்க
ேவண் ெமன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .	சாதாரணமாக	இப்ப த்	தனக்
ஏற்ப கிற	சந்ேதகங்கைள	உடேன	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியிடம்	ெதரிவித்
வி வ 	அவன்	வழக்கம்.	அன் 	ஏேனா	தளபதிையப்	பற்றித்	தன்	மனத்தில்
ஏற்பட்ட	சந்ேதகத்ைத	உடன யாகத்	ெதரிவித் விட	ேவண் ெமன்ற	எ ச்சிேயா
ஆர்வேமா	அவ க் 	உண்டாகவில்ைல.



படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளானின்	 ைச	ேதாணித் ைறக் 	அ ேக
பறளியாற்றின்	கைரயில்	அைமந்தி ந்த .	எண்ணங்களின்	 ைம	கனக் ம்
மனத் டன்	தன்	ேபாக்கில்	அம்பலவன்	ேவளானின்	இ ப்பிடத் க் 	நடந்
ெகாண் ந்த	நாராயணன்	ேசந்தன்	எதிேர	வந்த	யார்	ேமேலேயா	'பட்'ெடன்
ேமாதிக்	ெகாள்வதற் 	இ ந்தான்.

"ஐயா!	எங்ேக	இப்ப ?	அதிகாைல	ேநரத்தில்	கிளம்பி	விட் ர்கள்?"	என் 	எதிேர
வந்த	ஆள்	விலகி	நின் 	ேகட்ட	ேபா ,	அ 	அம்பலவன்	ேவளான்	 ரல்	தான்
என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாண் 	நிமிர்ந்தான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.	"நல்லேவைள!
ம்பிடப்	ேபான	ெதய்வம்	 க்ேக	வந்த 	ேபால்	நீேய	வந் விட்டாய்!

உன்ைனத்தான்	அப்பா	ேத க்	ெகாண் 	 றப்பட்ேடன்.	உன்னிடம்	ஒ 	 க்கியமான
விஷயம்	விசாரிக்க	ேவண் ம்"	என் 	தணிந்த	 ரலில்	அவனிடம்	 றினான்
ேசந்தன்.	அைதக்	ேகட் க்	ெகாண்ேட,	"ஐயா!	இந்த	அநியாயத்ைதக்
ேகட் ர்களா?	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	யாரிடம்	ேபாய்ச்	ெசால்ேவன்?	ேநற்றிர
ைறயில்	இ த் க்	கட் விட் 	வந்த	ேதாணிையக்	காைலயில்	எ ந்தி ந்

ேபாய்ப்	பார்த்தால்	காணவில்ைல"	என் 	பதற்ற ம்	ந க்க ம்	ெசறிந்த	 ரலில்
ெசான்னான்	அம்பலவன்	ேவளான்.	ேவளான்	 றியைதக்	ேகட் ச்	ேசந்தன்	ேம ம்
வியப்பில்	 ழ்கினான்.

"ஐயா!	நீங்கள்	தான்	ஏதாவ 	ஒ 	வழி	ெசால்ல	ேவண் ம்.	இன்ைறக்
மகாமண்டேல வர ம்	தளபதி ம்	காைலயில்	அக்கைரக் ப்	ேபாய்க்
ேகாட்ைடக் ச்	ெசல்ல	ேவண் ெமன் 	 றியி ந்தார்கள்.	ேகாட்ைடயில்	இன்
காைல	மகாசைபக்	 ட்டமாேம?	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	அவர்கள்	இ வ ம்
ைறக் 	வந் 	'பட 	எங்ேக?'	என் 	ேகட்டால்	நான்	என்ன	பதில்	ெசால்ேவன்?

ஐேயா	இன்ைறக்ெகன்றா	இப்ப 	நடக்க	ேவண் ம்?	எல்லாம்	என்	தைலெய த் "
என் 	அ த் க்	கவைலப்பட் க்	ெகாண்டான்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்.

"இன் 	காைலயில்,	எப்ேபா 	ேபாய்ப்	பார்த்தாய்?"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தன்
ேகட்டான்.

"இப்ேபா தான்.	சிறி 	ேநரத் க் 	 ன் 	ேபாய்ப்	பார்த்ேதன்.	ேதாணிையக்
காணவில்ைல	என் 	ெதரிந்த ம்	பதறிப்	ேபாய்	உடேன	உங்கைளப்	பார்ப்பதற்காகப்
றப்பட்ேடன்.	நீங்கேள	எதிரில்	வந் 	விட் ர்கள்."

"அ 	சரி!	ேநற்றிர 	 ைறயில்	ேதாணிையக்	கட் விட் 	வ ம்	ேபா
ப் கைள ம்	அதற் ள்ேளேய	ேபாட் விட் 	வந்தி ந்தாேயா?"

"ஆமாம்,	ஐயா!	 ப் கைள	எப்ேபா ம்	ேதாணிக் ள்ேள	ேபாட் 	ைவத் விட்



வ வ தான்	வழக்கம்.	அ 	ேபாலேவ	ேநற் ம்	ெசய்ேதன்."

"ஆகா!	நான்	நிைனத்தப தான்	நடந்தி க்கிற "	என்றான்	ேசந்தன்.

"என்ன	நிைனத்தீர்கள்	ஐயா!	படைக	யார்	எ த் க்	ெகாண்
ேபாயி க்கிறார்கெளன் 	உங்க க் த்	ெதரி மா?"	என்ற	ஆவல்	 க் ம்
ெதானியில்	நம்பிக்ைகயின்	சாைய	மலர	வினவினான்	படேகாட் 	அம்பலவன்
ேவளான்.

"அப்பா!	அைத	இப்ேபா 	உன்னிடம்	உ தியாகச்	ெசால்லிவிட	 யா .	ஒ
தி சாக	எனக் ள்	தீர்மானித்தி க்கிேறன்.	படைகக்	ெகாண் 	ேபானவர்கள்
யாராக	இ க்கலாம்	என்ப 	பற்றிப்	பின் 	ஆராயலாம்.	வா!	 தலில்
மகாமண்டேல வரரிடம்	ேபாய்ப்	பட 	காணாமற்	ேபான	ெசய்திையத்
ெதரிவிப்ேபாம்"	என் 	 றி	ேவளாைன ம்	உடன்	அைழத் க்	ெகாண்
தி ம்பினான்	ேசந்தன்.

சிவ	 ைஜ	ெசய் 	விட் 	நிர்மலமான	மன ம்,	உட மாக	மாளிைக	வாசலில்	வந்
நின்ற	இைடயாற் மங்கலம்	நம்பிக் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	வந் 	 றிய
ெசய்திையக்	ேகட் 	சஞ்சல ம்	சிந்தைன ம்	உண்டாயிற் .	"வல்லாளேதவன்
காைல	வைர	தங்கியி ந் 	தன்ேனா 	உடன்	 றப்ப வதாகச்	ெசால்லியி ந் ம்
அம்மாதிரி	ேமாசம்	ெசய்வானா?"	என் 	சிந்தித்தார்.	'ஒ 	ேவைள	அப்ப ேய
அவன்	 றப்பட் ப்	ேபாயி ந்தா ம்	ேகாட்ைடையத்	தவிர	ேவெறங்ேக	ேபாயி க்க

ம்?	ேபானைத	ஒ 	 ற்றமாகச்	ெசால்லிவிட	 யா .	ேபா ம்	ேபா
என்னிடம்	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாயி க்கக்	 டாேதா?'	என்
சமாதான ம்	அைடந்தார்.	'தளபதி	இல்லாவிட்டால்	என்ன?	பட க் ச்
ெசால்லியி ந்த	ேநரத்தில்	ேவளாைன	வரச்	ெசால்லி	நாராயணன்	ேசந்தைன ம்
உடன்	அைழத் க்	ெகாண் 	நாம்	தனிேய	 றப்பட	ேவண் ய தான்'	என்
தமக் ள்	அவர்	ஒ 	 க் 	வந்த	ேபா 	அம்பலவன்	ேவளா ம்,	நாராயணன்
ேசந்த ம்	வந் ,	'பட 	காணவில்ைல'	என்ற	அந்தச்	ெசய்திையக்	 றியதால்
அவர்	ஒ 	கணம்	அதிர்ச்சியைடந்தார்.	ேவ 	பட க் 	ஏற்பா 	ெசய் ம்ப
றினார்.

--------------	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.18.	��������	������������

இன்னெவன் 	 ரியாத	எண்ணங்களா ம்,	அந்த	இரவில்	இைடயாற் மங்கலம்
மாளிைகயில்	நடந்த	எதிர்பாராத	சில	நிகழ்ச்சிகளா ம்	தளபதியின்	உள்ளம்
ழப்பமைடந்தி ந்த .	நாராயணன்	ேசந்தன்	ஏற்றிக்	ெகாண் 	வந்

ைவத்தி ந்த	சிறிய	அகல்	விளக் 	மங்கலாக	எரிந் 	ெகாண் ந்த .	அதன்
ஒளியில்	ேசந்தைனப்	பார்த்தான்	தளபதி.	ேசந்தன்	நன்றாக	உறங்கிக்
ெகாண் ந்தான்.	தளபதிக் 	உறக்கம்	வரவில்ைல.	அங் 	இ ப் க்	ெகாள்ள ம்
இல்ைல.	பய ம்,	கலவர ம்	நிைறந்தெதா 	உணர் 	அந்த	இ ளிேலேய
அங்கி ந் 	ெவளிேயறி	வி மா 	அவைனத்	 ண் ய .

வி ந்தினர்	மாளிைகயிலி ந் 	 றப்பட் ப்	பறளியாற்றின்	கைரயி ள்ள	பட த்
ைறைய	ேநாக்கி	நடந்தான்	அவன்.	 ைறக் 	அ ேகயி ந்த	 ைசயின்
கப்பில்	யாேரா	கட் லில்	ப த் த்	 ங்கிக்	ெகாண் ப்பைதத்	தளபதி

கண்டான்.	பக்கத்தில்	ெந ங்கிச்	ெசன் 	பார்த்த	ேபா 	ப த்தி ப்ப 	படேகாட்
அம்பலவன்	ேவளான்	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	தளபதி	 ற் ம்	 ற் ம்
பார்த்தான்.	தன்ைன	அப்ேபா 	அந்த	நிசி	ேவைளயில்	இைடயாற் 	மங்கலம்
தீவி ள்ள	யா ைடய	விழிக ம்	எந்த	இடத்திலி ந் ம்	பார்க்கவில்ைல	என்பைத
உ தி	ெசய் 	ெகாண்டான்.	மனத்ைதத்	திடப்ப த்திக்	ெகாண் 	கைரேயாரத் ப்
ன்ைன	மரத்தில்	இ த் க்	கட் யி ந்த	படைக	ஓைசப்படாமல்	அவிழ்த்தான்.
நல்ல	ேவைளயாகத்	 ப் கைள ம்	படகிேலேய	ைவத் 	விட் ப்	ேபாயி ந்தான்
ேவளான்.	அப்ேபா 	பறளியாற்றில்	கைர	நிமிர	ஓ க்	ெகாண் ந்த	ெவள்ளத்தின்
ேவகத்ைத	எதிர்த் த்	தன்னால்	படைகச்	ெச த்த	 மா?	-	என் 	எண்ணித்
தயங்கிக்	ெகாண் க்கவில்ைல	அவன்.	ேகவலம்,	ஒ 	சாதாரணப்
படேகாட் யான	அம்பலவன்	ேவளானின்	ைகக க் ள்ள	வன்ைம,	 றத்தாய
நாட் ன்	மாெப ம்	பைடத்	தைலவனின்	ைகக க் 	இல்லாமலா	ேபாய்	வி ம்?
தளபதியின்	ைககள்	 ப்ைப	வலித்தன.	பட 	அக்கைரைய	ேநாக்கி	ெமல்ல
நகர்ந்த .	ெவள்ளத்தின்	ேவகத்ைத ம்,	இ ப்ைப ம்	சமாளிப்ப
க னமாகத்தான்	இ ந்த .	இளைம ம்,	வளைம ம்,	ேதாற்ற ம்,	ஏற்ற ம்	உள்ள
ற் க்கணக்கான	ெசந்நிறக்	 திைரகள்	ஒேர	திைசயில்	கால்கள்	ேபானப

தறிெகட் ப்	பாய்ந் 	ெவறி	ெகாண் 	ஓ னால்	என்ன	ேவகம்	இ க் ேமா,	அந்தப்
பயங்கர	ேவகத்ைதத்தான்	அப்ேபாைதய	பறளியாற் 	ெவள்ளத் க் 	உவைம	 ற
ேவண் ம்.

றப்பட்ட	இடத்திலி ந் 	ேநேர	அம் 	பாய்வ 	ேபால்	அக்கைரக் ப்	ேபாக
யவில்ைல.	ெவள்ளத்தின்	ேபாக்கில்	இ பட் 	ஒ றமாகச்	சாய்ந்

ெம வாகேவ	ெசன்ற 	பட .	அவர்கள்	வ ம்	ேபா 	இ ந்தைத	விட



ெவள்ளத்தின்	ேவகம்	இப்ேபா 	அதிகரித்தி ந்த .	தளபதி	வல்லாளேதவன்
அக்கைரைய	அைடந்த	ேபா 	ெவ 	ேநரமாகிவிட்ட .	ெபா 	வி வதற்
இன் ம்	நான்ைகந் 	நாழிைககேள	இ ந்தன.	நிலா	ஒளி	சற் 	மங்கியி ந்த .

அங்கி ந்த	மரெமான்றில்	படைக	இ த் க்	கட் விட் க்	கைரேயாரமாக	நடந்
ன்னிரவில்	தான்	 திைரைய	விட் ந்த	மரத்த ைய	அைடந்தான்.	பின்னிர

ேநரத்தின்	 ளிர்ந்த	காற் ம்,	கைரேயாரத் த்	தாழம்	 தர்களில்	இ க் மிடம்
ெதரியாமல்	மலர்ந்தி ந்த	தாழம்	 க்களின்	மண ம்	ேசார்ந்தி ந்த	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	உட க் ம்,	மனத் க் ம்	 த் ணர்ச்சி	ஊட் ன.

மரத்த யில்	அவன்	 திைர	 வண் 	ேபாய்ப்	ப த்தி ந்த .	அந்த	அைமதியான
ேநரத்தில்	மரத்த யில்	ஆளரவம்	ேகட் க்	கிைளகைளச்	சரணைடந்தி ந்த
பறைவகள்	சிற கைள	அ த் ம்,	ஒலிகைளக்	கிளப்பி ம்	தங்கள்	இ ப்ைபப்
லப்ப த்தின.	தளபதி	 திைரையத்	தட் 	எ ப்பினான்.	 திைர	கைனத் க்
ெகாண்ேட	எ ந் 	நின் 	உடைலச்	சிலிர்த்த .	ஓைச	ஒலியடங்கிய	ேபரைமதி
ெசறிந்த	அந்தப்	ேபாதில்	பயங்கரமாகப்	பறளியாற்றங்கைர	எங்க ம்
எதிெராலித்த 	அந்தக்	கைனப்ெபாலி.

' ழ்நிைல	இ க்கிற	விதத்ைதப்	பார்த்தால்	இன் ம்	இனி	வ ம்	சில	நாட்களி ம்,
றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடையச்	 ற்றி	மகாராணியா க் 	என்ெனன்ன
ஆபத் கள்	காத்தி க் ேமா?	என்ைனக்	காட் ம்	ெபா ப் ள்ள	பதவி ம்,
அதிகாரங்க ம்	மகாமண்டேல வர க் 	இ க்கலாம்.	ஆனால்	பா காப் க்
ைறவினால்	மகாராணியா க் 	ஏதாவ 	ேநர்ந் 	விட்டால்	அந்தப்	பழிையத்

தளபதியின்	தைலயில்	தான்	 மத் வார்கள்.	எதற் ம்	நாம்
ன்ெனச்சரிக்ைகயாக	இ ந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.'	இவ்வா 	தளபதி

நிைனத்தான்.	பின் 	ஏேதா	ஒ 	 க் 	வந்தவனாகக்	 திைரயில்	ஏறிப்
றப்பட்டான்.	 திைர	ேகாட்டாற்றி ள்ள	ெதன்	திைசப்	ெப ம்பைடயின்
ேகாட்ைடைய	ேநாக்கிச்	ெசன்ற .

சாைலேயாரத் 	மரப்ெபாந் களில்	ெந ப் க்	கங் கைளப்	ேபான்ற	விழிகைள
உ ட் க்	ெகாண் 	ப ங்கியி ந்த	ேகாட்டான்கள்	இைடயிைடேய	எ ப்பிய

ரமான	ஒலிகள்	தவிர	 ற்றி ம்	அைமதியாக	இ ந்த	அந்த	ேநரத்தில்
திைரக்	 ளம் களின்	ஒலி	அளவாக	வரிைசெயாத் த்	ெதாடர்ந் 	ஒலிப்ப

என்னேவா	ேபாலி ந்த .

	சிறி 	சிறிதாக	மலர்ந் 	இதழ்களின்	ந மண ம்,	அழ ம்	பர வ 	ேபால்
ஒளியின்	மலர்ச்சிைய	ேநாக்கி	இ ள்	ேதாற் 	ைநந் 	ெகாண் க் ம்	அந்தப்
பின்னிர 	ேநரத்தில்	மண் ம்,	விண் ம்,	மரங்க ம்,	ெச 	ெகா க ம்
தன்ைனச்	 ற்றி ள்ள	எங் ம்	எ ம்	வார்த்ைதகளின்	ெபா ள்	எல்ைலக் ள்



சிக்காத	ஒ 	ேபரழகில்	ேதாய்ந்ெத ந் 	ெகாண் ப்ப 	ேபால்	அவன்
கண்க க் த்	ேதான்றிய .

ெதன்	பாண் 	நாட் ப்	பைடத்	தைலவ க் 	வாள்	 ைனயில்	ேபாரி ம்	வீரச் ைவ
ஒன் 	மட் ம்	தான்	ைக	வந்த	பழக்கம்	என்பதில்ைல;	ஆண்ைம ம்,	ப வ ம்,
ெபா ப் ம்	வந்த	பின் 	கற் த்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	 ைவ	அ .	இரத்தத்ேதா
இரத்தமாகப்	பழக்கத்ேதா 	பழக்கமாகத்	தமிழ்ச்	 ைவ ம்,	கவிச் ைவ ம்
பிறவியிேலேய	வல்லாளேதவனிடம்	இயல்பாக	அைமந்தி க்கின்றன.	எத்தைகய
ழப்ப ம்	கலவர ம்	தன்ைன ம்,	தன்	ெபா ப்ைப ம்	 ழ்ந்தி ந்தா ம்
ற் ப் றத்தின்	அழகில்,	அந்த	அழ 	உண்டாக் ம்	சிந்தைனகளில்	ேதா ம்

வழக்கம்	மனப்	பண்பால்	அவ க் 	இ ந்த .

தளபதி	ேகாட்டாற்ைற	அைடந் 	பைடயி ப்பி ள்	 ைழ ம்	ேபா 	கீழ்த்திைச
ெவ த் விட்ட .	வி ந்த ம்	வி யாத மாகத்	தி ெரன் 	தளபதி
ேகாட்ைடக் ள்	வரேவ	அங்கி ந்த	பலவைகப்	பைடகைள ம்	ேசர்ந்த
ஆயிரக்கணக்கான	வீரர்கள்	பரபரப் க் 	உள்ளானார்கள்.	'என்னேவா?	ஏேதா?
பைடத்	தைலவ ைடய	தி ர்	வ ைகயின்	விைள 	யாதாயி க் ேமா?'	என்
வீரர்கள்	தங்க க் ள்	ெம வாகப்	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.	நால்வைகப்
ெப ம்பைடக ம்,	ஆ தச்	சாைலக ம்,	யாைனக ம்,	 திைரக ம்	வரிைச
வரிைசயாகக்	கட்டப்பட் ந்த	ெகாட்டங்க ம்	நிைறந்த	அப்ெபரிய	ேகாட்ைடயில்
மிகச்	சில	விநா க க் ள்	ஒ 	 திய	 ப் ப்	பரவிவிட்ட .	எைதேயா
எதிர்பார்த் 	ஆவேலா 	 த் 	நிற் ம்	எ ச்சி	ஏற்பட் ந்த .	தளபதியின்	கீழ்
உள்ள	பைட	அணிகளின்	தைலவர்கெளல்லாம்	விழிப் ம்,	 க்க ம்
ஒன்ேறாெடான் 	ேபாரி ம்	ேசார்ந்த	கண்கேளா 	ஓேடா 	வந் 	அவைன
வரேவற்றனர்.	அவன 	கட்டைளைய	எதிர்ேநாக்கிக்	கட் க்	காத் 	நின்றனர்
அவர்கள்.

தளபதியின்	கண்கள்	அவர்க ள்	யாேரா	ஒ வைர	மட் ம்	 றிப்பிட் த்	ேத வ
ேபால்	 ழன்றன.	ஒவ்ெவா வராகப்	பார்த் க்	ெகாண் 	வந்த	அவன்	பார்ைவ
ஆபத் தவிகளின்	பைடக் த்	தைலவனான	மகர	ெந ங் ைழக்காதனின்	ேமல்
ஒ 	கணம்	நிைலத்த .	அந்தப்	பார்ைவயின்	 றிப்ைபப்	 ரிந் 	ெகாண் 	ஓரி
அ கள்	 ன்	ைவத் 	நடந் 	வந் 	வணங்கினான்	மகர	ெந ங் ைழக்காதன்.

" ைழக்காதேர!	ஆபத் தவிகள்	பைடையச்	ேசர்ந்த	வீரர்கெளல்லாம்
ேகாட்ைடக் ள்	தாேன	இ க்கிறார்கள்?"	என் 	ேகட்டான்	தளபதி.

"ஆம்!	எல்ேலா ம்	ேகாட்ைடக் ள்ேள	இ க்கிறார்கள்?"

"நல்ல !	மற்றவர்கள்	ேபாகலாம்!	 ைழக்காத ம்	நா ம்	தனிைமயில்	சிறி 	ேநரம்



ேபச	ேவண் ம்..."

ைழக்காதைனத்	தவிர	அங் 	நின் 	ெகாண் ந்த	மற்றவர்கள்	ெவளிேயறினர்.
ெதன்னவன்	ஆபத் தவிகள்	என்பார்	பைடக ள்	ஒ 	 க்கியமான	பிரிவினர்.
ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசமரபினரின்	உயி க் க்	கவசம்	ேபான்றவர்.
ெவளிப்பைடயாகத்	ெதரிந்ேதா,	ெதரியாமேலா	ஆபத் தவிகளின்	காவல்	இ ந்
ெகாண் க் ம்.	ஆட்சியில்	 ழப்பம்,	 ழ்ச்சி,	சதி	இவற்றில்	ஏதாவ
ஏற்பட்டாேலா,	ஏற்ப வதாகத்	ெதரிந்தாேலா	தளபதி	ஆபத் தவிகைளப்
பயன்ப த்தலாம்.

ஆபத் தவிகைளப்	பயன்ப த்த	ேவண் ய	அத்தைகய	ெந க்க 	இப்ேபா
தளபதி	வல்லாளேதவ க் 	ஏற்பட் ந்த .	யாரால்	எப்ேபா 	என்ன	ஏற்பட

ெமன் 	அவனால்	சிந்திக்கேவா,	ெசால்லேவா	 யவில்ைல.	இர
நடந்தவற்ைற	நிைனத்தால்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	ேமேலேய	அவ க்
அவநம்பிக்ைக	ஏற்பட்ட .	இரண் 	ஆ க க் 	ந ேவ ள்ள	அந்தச்
சின்னஞ்சி 	தீவில்	மகாமண்டேல வரரின்	உள்ளத்தி ம்,	மாளிைகயி ம்
நிைறந் 	கிடந்த	 ழ்ச்சிகைள	எண்ணியேபா 	அவன்	திைகத்தான்.	'ஒ 	ெபரிய
இரவின்	சிறிய	சில	நாழிைகக க் ள்	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	இவ்வள
மர்மங்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 மானால்	சில	நாட்கள்	இர ம்	பக ம்
எந்ேநர ம்	அங்ேகேய	 ைமயாகத்	தங்கியி ந்தால்	இன் ம்	எவ்வளேவா
ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ம்?'	என் 	எண்ணினான்	அவன்.

தளபதியின்	 கத்தில்	ேதான்றி	மைற ம்	ஆழ்ந்த	சிந்தைனகளின்	சாையையப்
பார்த் க்	ெகாண்ேட	பயபக்திேயா 	எதிரில்	நின் 	ெகாண் ந்தான்	மகர
ெந ங் ைழக்காதன்.

"ஓ!	உங்கைள	நி த்தி	ைவத் க்	ெகாண் 	நான்	ஏேதா	சிந்தைனயில்
ழ்கிவிட்ேடன்!"

"பரவாயில்ைல!	நான்	காத்தி ப்ேபன்"	என் 	அடக்கமாகக்	 றினான்	மகர
ெந ங் ைழக்காதன்.

" ைழக்காதேர!	ேநற் 	மாைல	 மரித்	 ைறயில்	மகாராணியார்	வழிபாட் க்
வந்தி ந்த	ேபா 	நடந்த	நிகழ்ச்சி	பற்றிக்	ேகள்விப்பட் ப்பீர்கள்.	ெதன்பாண்
நாட் க் 	இ 	ஒ 	ேசாதைனக்காலம்.	நமக் த்	ெதரியாமேல	நம்ைமச்	 ற்றிச்
சதிகள்	நடந் 	ெகாண் க்கின்றன.	சிறி 	காலத் க் 	நாம்	விழிப் டன்	இ க்க
ேவண் ம்.	அறிவின்	பலத்ைதேயா,	சிந்தைனயின்	வன்ைமையேயா	ெகாண்
மட் ம்	இவற்ைறச்	சமாளித் 	விட	 யா .	இப்ேபா 	நான்	ெசால்வைத	நீங்கள்
நன்றாகக்	கவனித் க்	ேகட்க	ேவண் ம்.	ஆபத் தவிப்	பைடகள்	இன் ம்	சிறி



காலத் க் ப்	 றத்தாய	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	மகாராணியாைரச்	 ற்றி	இ ப்ப
நல்ல .	 யவைரயில்	இந்தப்	பா காப் 	ஏற்பா 	ெவளியில்	அதிகம்	பரவித்
ெதரிந் 	விடாமல்	பார்த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	மகாராணியாைரச்	 ற்றிேயா,
அல்ல 	ேகாட்ைடப்	ப திகளிேலா	சந்ேதகத் க் ரிய	ஆட்கள்	யார்	நடமா னா ம்
கண்காணித் 	எனக் த்	தகவல்	அ ப்பேவண் ம்."

"இப்ேபாேத	ஆபத் தவிகேளா 	 றப்ப கிேறன்."

" றப்ப வ 	சரி!	இன்ைறக் 	அங்ேக	ெதன்பாண் 	மண்டலக்	 ற்றத்
தைலவர்களின்	 ட்டம்	நைடெப கிற .	அதற்காக	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி
அங் 	வர	இ க்கிறார்.	அவர்	ேபாய்ச்	ேச வதற் 	 ன்ேப	நீங்க ம்	ஆபத் தவிப்
பைடக ம்	அங்ேக	ேபாய்ச்	ேசர்ந் 	விட	ேவண் ம்."

"அப்ப ேய	ெசய்கிேறாம்."

"இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	இன் 	அல்ல 	நாைள	வைர	அரண்மைனயில்
தங் வார்.	நீங்கள்	 ந்த	மட் ல்	அவ ைடய	பார்ைவயில்	ெதன்படாமல்
இ க்கேவ	 ய ங்கள்."

"எங்களால்	இயன்றவைர	அவ ைடய	கவனத் க் 	ஆளாகமேல	இ க்க
யல்கிேறாம்."

"நீங்கள்	 றப்படலாம்,	தாமதம்	ெசய்யாதீர்கள்"	-	தளபதி	வல்லாளேதவன்
ஆபத் தவிகள்	பைடத்தைலவனான	மகர	ெந ங் ைழக்காத க்
விைடெகா த் 	அ ப்பினான்.

ெபா 	வி ந் 	நன்றாக	ெவயில்	பரவிவிட்ட .	அங்ேகேய	நீரா விட் க்	காைலக்
கடன்கைள	 த் க்	ெகாண் 	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத்தில்	கலந்
ெகாள்வதற்காகத்	தா ம்	ேகாட்ைடக் ப்	 றப்பட் ச்	ெசல்ல	நிைனத்தான்	அவன்.
இவ்வா 	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	பைடக்	 யி ப்பின்	வாயிற் றமாக	வந்
ேமற்ேக	சாைலயில்	ஆபத் தவிப்	பைடகள்	அணிவ த் க்	ேகாட்ைடக் ப்
றப்பட் க்	ெகாண் ப்பைதப்	பார்த்தான்.	பைடத்	தைலவன்	மகர
ெந ங் ைழக்காதன்	 றப்ப வதற் 	 ன்னால்	இ தியாகத்	தளபதி
வல்லாளேதவ க் 	வணக்கம்	ெச த்தி	மரியாைத	ெசய்தான்.

"நீங்கள்	ேபாகலாம்.	நான்	 ட	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	அங் 	வ ேவன்"	என்
ெசால்லி	அ ப் வதற்காகத்	தளபதி	வாய்	திறந்த	ேபா 	கீழ்ப் றம்	இைடயாற்
மங்கலத் க்	கிைள	வழியில்	 திைர	வ ம்	ஒலி	ேகட்ட .	வல்லாளேதவன்
வியப்ேபா 	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	 திைர	ேமல்	வந் 	ெகாண் ந்த	வீரன்



அவர்கைள	ேநாக்கித்தான்	வ வ 	ேபால்	ெதரிந்த .

"நீங்கள்	 றப்ப ங்கள்!	தாமதிக்க	ேவண்டாம்"	என் 	 ைழக்காதைனத்
ரிதப்ப த்தினான்	தளபதி.	"யாேரா	வ கிறாற்	ேபாலி க்கிறேத!"	என்

ெசால்லித்	தயங்கினான்	 ைழக்காதன்.

"வரட் ம்!	நான்	பார்த் 	விசாரித் க்	ெகாள்கிேறன்.	நீங்கள்	நிற்கக்	 டா .
உடேன	 றப்பட் 	வி ங்கள்."	தளபதியின்	 ரலிலி ந்த	அவசரத்ைதப்	 ரிந்
ெகாண் 	 ைழக்காதன்	பைடக டன்	கிளம்பினான்.	அவ ம்	பைடக ம்
ேமற்ேக	சிறி 	 ரம்	ெசன் 	மைற ம்	வைரயில்	பார்த் க்	ெகாண் ந் 	விட் க்
கிளம்பினான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.	யாேரா	சிரிக் ம்	ஒலி	ேகட்ட .

"என்ன	தளபதி?	ஆபத் தவிகைள	அ ப்பியாயிற்றல்லவா?"	என் 	ேகலியாகச்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டவா 	 திைரயிலி ந் 	இறங்கினான்	நாராயணன்
ேசந்தன்.
---------	
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இைடயாற் 	மங்கலம்	தீவில்	ைவகைறயின்	அழகிய	 ழ்நிைலயில்	வசந்த
மண்டபத் ப்	ெபாழிலி ள்ள	மரங்கள்	அைசந்தன.	இைலகளி ம்,	 க்களி ம்,	 ல்
னிகளி ம்	 த் ப்	ேபால்	திரண் ந்த	ெவண்பனித்	 ளிகள்	இளகி	உதிர்ந்தன.

ெபாழிலில்	மலர்ந்தி ந்த	சண்பகம்,	ேகாங் ,	ேவங்ைக,	மல்லிைக,	 ல்ைல
மலர்களின்	ந மணத்ைதத்	ெதன்றல்	காற் 	வாரிக்	ெகாண் 	வந்த .
வாவிகளி ம்	சித்திரப்	 ங் ளத்தி ம்,	ெசம்ைம ம்,	ெவண்ைம மாக	ஆம்ப ம்,
தாமைர ம்	அலர்ந் 	விரிந் ,	வண் கைள	வி ந் க் 	அைழத்தன.	காதலனின்
ப த்த	ேதாைளத்	தன்	ெமல்லிய	ைககளால்	அைணத் த்	த ம்	காதலிையப்
ேபால்	கைரேயாரத் 	மரங்களின்	ப த்த	அ ப்ப திையப்	பறளியாற்
நீர்த்தரங்கள்	த விச்	ெசன்றன.	இைலகளி ம்,	 க்களி ம்,	 ங் மக்	கைரசல்
ேபால்	ெபாங்கிவ ம்	ெசந்நீர்ப்	பரப்பி ம்,	இளங்	கதிரவனின்	ஒளிக்	கதிர்கள்
மின்னின.	வசந்த	மண்டபத் 	விமான	மதிற் வர்களின்	மாடங்களில்	அைடந்
கிடந்த	மணிப் றாக்கள்	 ட்டமாக	ெவளிப்பட் ப்	பறந்தன.

ெபா 	 லர்ந் 	விட்ட .	ஒளியின்	ஆட்சிக் 	உரியவன்	கிழக்ேக
அ வானத்ைதக்	கிழித் க்	ெகாண் 	கிளர்ந்ெத ந் 	விட்டான்.	ஆனால்	வசந்த
மண்டபத் ப்	பள்ளியைறயின்	ெபாற்கட் லில்	இரத்தினக்	கம்பள	விரிப் களின்
ேமல்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	அந்த	இளம்	 றவி	மட் ம்	இன் ம்	விழித் க்
ெகாள்ளவில்ைல.	ஐேயா,	பாவம்!	நன்றாக	அயர்ந் 	 ங் கிறார்	ேபாலி க்கிற .
பள்ளியைறயின்	அழகிய	ஓவியப்	பலகணி	வழிேய	ஒளிக்கதிர்கள்	கட் லின்
விளிம்பில்	பட் ம்	அவர்	உறங்கிக்	ெகாண் 	தான்	இ க்கிறார்.

அப்ேபா 	அந்தப்	பள்ளியைறயின்	கத கைளச்	ெசந்தாமைர	மலர்	ேபான்ற
அழ ம்,	ெசண்பக	அ ம் 	ேபான்ற	விரல்க ம்	ெபா ந்திய	அந்தப்	ெபண்	கரம்
திறந்த .	 ன்	ைகயில்	ெவண்ைமயான	சங் 	வைளயல்கைள ம்	விரல்களில்
ெபான்	ேமாதிரங்கைள ம்	அணிந்தி ந்த .

வனப் 	நிைறந்த	அந்த	மலர்க்	கரத் க் 	உரியவள்	யார்?	அ கில்	ெந ங்கிப்
பார்க்கலாம்.	ஆ!	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	 தல்வி	 ழல்வாய்ெமாழி
அல்லவா	இவள்?	அடடா?	இந்த	வி யற்காைல	ேநரத்தில்	இவ்வள 	அழகான
ம்ெபாழிலின்	இைடேய	அலங்காரமான	வசந்த	மண்டபத்தின்	கதவ ேக	தங்கப்

ப ைம	ஒன் 	உயிர்	ெபற் 	நிற்ப 	ேபால்	அல்லவா	நிற்கிறாள்?	நீரா ,
அகிற் ைக ட் ய	 ந்தல்	ேமகக்	கா 	ேபால்	விளங்கிய .	அந்த	ேமகக்	காட் ல்
மின் ம்	பிைறமதி	ேபால்	ெகாைட	மல்லிைகச்	சரத்ைத	அள்ளி	 த்தி ந்தாள்.
ழ ம்	க 	வண் கள்	ேபால்,	பிற ம்	ெகண்ைட	மீன்கள்	ேபால்	மலர்ந்த



விழிக ம்,	சிரிக் ம்	ெசம்பவழ	இதழ்க மாகக்	கதவ ேக	தயங்கி	நின்றாள்
ழல்ெமாழி.

உறங்கிக்	ெகாண் ப்பவைர	எ ப்பிவிட	ேவண் ெமன் ம்	ஆைச;	அேத
சமயத்தில்	கதைவப்	பலமாகத்	தட் 	ஓைச	உண்டாக் வதற் ம்	பயமாக	இ ந்த .
தயங்கித்	 வண் 	மின்னேலா	எனச்	சிறிய	இைட	ெநளிய	அவள்	நின்ற	ேதாற்றம்
ெநஞ்சத்ைதச்	 ைறயா வதாக	இ ந்த .

பலகணியின்	வழிேய	எட் ப்	பார்த் ,	"அ கேள!"	என் 	கிளி	மிழற் வ 	ேபால்
ெமல்லக்	 ப்பிட்டாள்	அவள்.	பள்ளியைறக்	கட் லில்	ப த்தி ந்த	இளந்	 றவி
ரண் 	ப த்தார்.

"அ கேள!	இன் ம்	உறக்கத்ைத	உதறிவிட் 	எ ந்தி ப்பதற் 	உங்க க் 	மனம்
வரவில்ைலயா?	ெபா 	நன்றாகப்	 லர்ந் 	விட்டேத?"	இரண்டாவ 	 ைறயாகச்
சற் 	இைரந்ேத	 ப்பிட்டாள்	 ழல்ெமாழி.	அதேனா 	கதவி ம்	தட்டேவ,	தட் ய
ஒலி,	அைதச்	ெசய்த	ெமன் ங்ைககளில்	ெசறிந்தி ந்த	வைளகளின்	ஒலி	-
எல்லாமாகச்	ேசர்ந் 	 றவியின்	உறக்கத் க் த்	தி ப்பள்ளி	எ ச்சி	பா விட்டன.
றவி	கண்	விழித்தார்.	மஞ்சத்தில்	எ ந் 	உட்கார்ந்தார்.	விரத	நியமங்களா ம்,

தவத்தா ம்	வ ந்திய	ஒ 	 றவியின்	உடம் 	ேபாலவா	ேதான் கிற 	அ ?
ஆகா!	என்ன	கட்டழ ?	தீக்ெகா ந் 	ேபால்	எவ்வள 	சிவப்பான	நிறம்?
வாலிபத்தின்	அழ 	 ைமயாய்	நிைறந் ,	ஆைசையக்	கைள ம்
தவத்ெதாழிலில்	இ ந் 	தம்ைமக்	காண்ேபார்	கண்களின்	ஆைசைய
வளர்த் வி ம்	ேபாலி க்கிறேத	இந்தத்	 றவியின்	ேதாற்றம்!

"ஓ!	நீயா?	இந்த	ேநரத் க் ள்	எ ந் 	நீரா ,	 ச் 	அலங்கரித் க்	ெகாண்
என்ைன ம்	எ ப் வதற் 	வந் 	விட்டாேய?"	எ ந் 	உட்கார்ந்த	 றவி	அவள்
ெவளிேய	நின் 	ெகாண் 	தம்ைம	மி ந்த	ஆவ டன்	எதிர்பார்த்தி ப்பைதக்
கண் 	இவ்வா 	 றினார்.

"ஆமாம்!	அதிகாைலயில்	எ ந்தி ந் 	தவக்	கடன்கைள ம்,	நியம
ஒ க்கங்கைள ம்	தவறாமல்	ெசய்ய	ேவண் ய	 றவிகேள	இப்ேபாெதல்லாம்
அதிக	ேநரம்	 ங்கத்	ெதாடங்கி	விட்டார்கள்.	அதன்	கதி	என்ன	ஆவ ?"	-	அவள்
ேவண் ெமன்ேற	 ம்பாகப்	ேபசினாள்.	நீண்ட	 க ம்,	 ரிய	நாசி ம்,	பிறைர
மயக் ம்	வசீகர	விழிக ம்	ெபா ந்திய	அந்தத்	 றவி	ஓரி 	கணங்கள்
அவைளேய	உற் ப்	பார்த்தார்.	அவ ைடய	இதழ்களில்	ேமாகனப்	 ன்னைக
அ ம்பியி ந்த .	ேதாள்கைள ம்	மார்ைப ம்	ேசர்த் ப்	ேபார்த்திக்	ெகாண் ந்த
ெமல்லிய	காவித்	 ணி	விலகி	ந விய .	அ யில்	சி த் 	ேமேல	பரந் 	அகன்ற
ெபான்	நிற	மார் ,	உ ண் 	திரண்ட	வளமான	ேதாள்கள்,	அவற்ைறக்	 ழல்ெமாழி
கைடக்	கண்களால்	தி ட் ப்	பார்ைவ	பார்த்தாள்.	பிற 	அவள்	தைரையப்



பார்த்தாள்.	கன்னங்கள்	சிவந்தன.	'இவர்	 றவியா?	அல்ல 	நம்	ேபான்ற	ேபைதப்
ெபண்களிடம்	உள்ளங்கைளெயல்லாம்	ெகாள்ைள	ெகாள்வதற் 	 மாரேவள்
ெகாண்ட	மா 	ேவடமா?'	என் 	எண்ணி	எண்ணி	உள்ளம்	உ கினாள்	 ழல்ெமாழி.

"ெபண்ேண	நீ	என்	ேமல்	வீணாகப்	பழி	 மத் கிறாய்!	மான்	ேதாலில்	ப த் த்
ங் ம்	 றவிையப்	பஞ்சைணகேளா 	 ய	மஞ்சத்தில்	உறங்க	ைவத்தால்

அவன்	அந்தப்	 திய	 கத்தில்	தன்ைன ம்	மறந் 	ேநரத்ைத ம்	மறந் 	வி வ
தாேன	இயற்ைக?"

"பரவாயில்ைல!	 றவிைய	நாங்கள்	மன்னித் 	விடத்	தயாராக	இ க்கிேறாம்.
எ ந்தி ந் 	வா ங்கள்.	நீரா வதற் ப்	ேபாகலாம்."

"நீரா வதற் 	ேவ 	எங்ேக	ேபாகேவண் ம்?	இேதா	இங்ேகேய	வசந்த
மண்டபத் க் ப்	பின்னால்	பறளியாற் ப்	ப த் ைற	இ க்கிற .	நீ	சிரமப்பட
ேவண்டாம்.	நான்	இங்ேகேய	நீரா க்	ெகாள்கிேறன்."

"ஐேயா!	 டா .	அப்பா	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாயி க்கிறார்.	பறளியாற்றில்	 த்
தண்ணீர்	பாய்கிற .	உட க் 	ஒத் க்	ெகாள்ளா .	நீங்கள்	ேபசாமல்	என்ேனா
எ ந் 	வா ங்கள்.	நான்	ெசால்கிறப 	ேக ங்கள்.	நீங்கள்	இ க்கிற	வைர
உங்கைளக்	கவனித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய 	என்	ெபா ப் 	என் 	சிறி
ேநரத் க் 	 ன் 	தான்	அப்பா	 றிவிட் ப்	ேபானார்"	என்றாள்	 ழல்ெமாழி.

"அப்ப யானால்	மகாமண்டேல வரர்	இப்ேபா 	இங் 	இல்ைலயா?"	என்றார்	 றவி.

"இல்ைல!	மகாராணியாைரச்	சந்திப்பதற்காகப்	ேபாயி க்கிறார்."

"என்ன	காரியமாகப்	ேபாயி க்கிறாேரா?	என்னிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமேல
ேபாய்விட்டாேர!"

"எனக் 	அெதல்லாம்	ஒன் ம்	ெதரியா !	அவர்	தி ம்பி	வ கிற	வைர
தங்க க் 	இங் 	ஒ 	 ைற ம்	இல்லாமல்	கவனித் க்	ெகாள்ள
ேவண் ெமன் 	எனக் 	உத்தர ."

றவி	ஒன் ம்	ம ெமாழி	 றாமல்	அவ ைடய	 கத்ைத	ஏறிட் ப்	பார்த் ப்
ன்னைக	 ரிந்தார்.

க க ெவன் 	அடர்ந் 	வளர்ந்தி ந்த	இளந்	தா க் 	ேமல்	சிவந்த	உத கள்
ெநகிழ	அவர்	சிரித்த	சிரிப் 	 ழல்ெமாழிையக்	கிறங்க	ைவத்த .	 றவி	நீராடப்
றப்ப வதற்காக	எ ந்தார்.	இரண் 	ைககைள ம்	உயர்த்தி	ேமேல	 க்கிச்



ேசாம்பல்	 றித்த	ேபா ,	 ங்கிலின்	ேமல் றம்	ேபால	மின்னிய	அந்த	வளமான
ஜங்களின்	அழ 	மகாமண்டேல வர ைடய	 தல்வியின்	உள்ளத்ைதக்	ெகாள்ைள
ெகாண்ட .

"வா ங்கள்	ேநரமாகிற .	அ கைள	அரண்மைன	நீராழி	மண்டபத்தில்	ெகாண்
ேபாய்	விட் விட் ப்	 ைசக்காக	நான்	மலர்	ெகாய் 	வரேவண் ம்"	என்
ழல்ெமாழி	 றவிைய	அவசரப்	ப த்தினாள்.

அவர்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவைளப்	பின்பற்றி	நடந்தார்.	 ழல்ெமாழி	அன்னம்
ேபால்	நடந் 	ெசன்ற	நைடயின்	அழைகக்	கவியின்	கண்கேளா 	பார்த்தார்	 றவி.
பாம் ப்	படம்	ேபால்	விரிந் 	 ங்கிய	அந்த	நைடயின்	பின் றக்	காட்சி,	மலர்	 ய
கரி ழல்,	ஆைமயின்	 றவ ேபால்	ெசவ்விய	பாதங்கள்	ெபயர்த் 	நடந்த	ெப ைம,
அத்தைன	அழைக ம்	கண் ளிர	ேநாக்கிக்	ெகாண்ேட	அவ க் ப்	பின்னால்
ெமல்லச்	ெசன்றார்	அவர்.

வழியில்	ஒ 	 ைற	பின்னால்	தி ம்பி	அவைரப்	பார்த்தாள்	அவள்.	அவர்	 வல்
ரிந்தார்.	காரணமில்லாமல்	 ம்மா	பார்த்ததாக	அவர்	எண்ணிக்	ெகாள்ளக்	 டா
என்பதற்காக,	"அ கேள!	தாங்கள்	வழக்கமாக	எந்த	மலர்கைளக்	ெகாண்
ைசயில்	வழிப வீர்கள்	என் 	நான்	அறிந் 	ெகாள்ளலாமா?"	என் 	ேகட்டாள்.

"பயப்படாேத,	ெபண்ேண!	இந்த	இைடயாற் 	மங்கலம்	தீவில்	இல்லாத	மலரின்
ெபயெரைதயாவ 	ெசால்லி	உன்ைனத்	திண்டாட	ைவத் 	விட	மட்ேடன்	நான்."

"ஏன்?	அ கள்	ேகட் ப்	பார்ப்ப தாேன?	இந்தத்	தீவில்	இல்லாத	மலர்கேள
கிைடயாெதன்ப 	அ க க் த்	ெதரியா 	ேபா ம்!"
"இேதா,	எனக் 	 ன்னால்	நடந் 	ெகாண் க்கிறேத,	இந்த	மலைர ம்
ேசர்த் த்தாேன	ெசால்கிறாய்?"	 றவி	 ம் ப்	பார்ைவேயா 	 ட் 	விரைல
அவள்	பக்கமாக	நீட் க்	காட் னார்.	 ழல்ெமாழி	வி ட்ெடன் 	தி ம்பினாள்.	இ
விழிக ம்	மலர்ந் 	விரிய	அவ ைடய	 கத்ைதப்	பார்த்தாள்.

"நீ	ேகாபித் க்	ெகாள்ளாேத.	தவறாக	ேவெறான் ம்	 றிவிடவில்ைல.	உன்ைன
ஒ 	மலராக	உ வகம்	ெசய் 	 றிேனன்"	என்றார்	 றவி.

"ஓேகா!	உ வகம்,	உவைம	-	இந்த	மாதிரிக்	கவிைதத்	 ைறயில்	 ட	அ க க்
அ பவம்	அதிகேமா?"

"எல்லாம்	 ழ்நிைலயின்	சிறப் .	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	 தல்வி	அ ேக
இ ந்தால்	கல் ம்	மர ம்	 டச்	ெசால் ேம	கவி?	என்ைனப்	ேபால்	ஒ 	வய த்
றவி	ஏேதா	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால்லி	விட்டதில்	என்ன	ஆச்சரியம்	இ க்க

ம்."



"ஏேத ?	அ கைளப்	ேபச	விட் விட்டால்	விநயமாக	நைகச் ைவயாகப்	ேபசிக்
ெகாண்ேட	இ ப்பீர்கள்	ேபால்	ேதான் கிறேத."

"எல்ேலாரிட ம்	அப்ப ப்	ேபசி	விட	 மா?	ஏேதா	உள்ளத்தில்	ேபச
ேவண் ெமன் 	எனக் 	ஆைசயாயி ந்த ,	ேபசிேனன்."

இப்ப க்	 றிய ம்	ம ப ம்	அவள்	தன்	அகன்ற	நீண்ட	க விழிகளால்
அவ ைடய	 கத்ைத	ஏறிட் ப்	பார்த்தாள்.	 றவி ம்	 ன்ேபாலேவ	அவைளப்
பார்த் ப்	 ன் வல்	ெசய்தார்.

ேபசிக்	ெகாண்ேட	இ வ ம்	அரண்மைனக் ள்	நீராழி	மண்டபத்தின்	கைரய ேக
வந் 	நின்றனர்.	 றவி	நீரா வதற் த்	தயாரானார்.	"நீரா த்	தயாராக	இ ங்கள்.
நான்	நந்தவனத்தில்	ேபாய்ப்	 ைசக் 	ேவண் ய	மலர்கைளக்	ெகாய் 	ெகாண்
வ கிேறன்"	என் 	 றப்பட்டள்	 ழல்ெமாழி.

அவள்	நந்தவனத் 	வாசலில்	 ைழய	இ ந்த	ேபா 	ஆற்றின்	கைரயி ள்ள
பட த்	 ைறப்பக்கமி ந் 	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்	வந்
ெகாண் ந்தான்.	அவன்	அவைள	ேநாக்கித்தான்	வ வ 	ேபால்	ெதரிந்த .
அவசர ம்	பரபரப் ம்	அவன்	வ ைகயில்	ெதரிந்தன.

"என்ைனத்	ேத த்தான்	வ கிறாயா?"	என் 	அவள்	ேகட்டாள்.

"ஆமாம்,	அம்மா!	ேபா ம்	ேபா 	உங்களிடம்	ெதரிவிக்கச்	ெசால்லி
மகாமண்டேல வரர்	இரகசியமாக	ஒ 	ெசய்தி	 றிவிட் ச்	ெசன்றி க்கிறார்.
அைதச்	ெசால் வதற்காகத்தான்	இவ்வள 	அவசரமாக	வந்ேதன்"	என் 	 றிக்
ெகாண்ேட	அவைள	ெந ங்கினான்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்.
-----------	
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நாராயணன்	ேசந்தன்	ேகட்ட	ேகள்விையச்	ெசவி ற்ற ம்	தளபதி	வல்லாளேதவன்
திைகத் ப்	ேபானான்.

"என்ன	ேகட்டாய்?"	-	மீண் ம்	சந்ேதகத்ேதா 	வினவினான்	தளபதி.

"ஒன் மில்ைல!	ேநற் 	இரேவா 	இரவாக	யாரிட ம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்
நீங்களாகேவ	படைகச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	அவ்வள 	அவசரம்	அவசரமாய்	ஓ
வந்தீர்கேள!	வந்த	காரியத்ைதச்	ெசய்தாயிற்ேறா	இல்ைலேயா	என் 	தான்
ேகட்ேடன்."

தளபதி	ேசந்தைனச்	சந்ேதகத்ேதா 	பார்த்தான்.	அந்தக்	 ட்ைடயன்	தன்ைன
ெவற்றி	ெகாண் 	விட்ட 	ேபால்	எண்ணிச்	சிரித்த	சிரிப் 	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	உள்ளத்தில்	எரிச்சைல	உண்டாக்கிய .

"எனக் 	அங்ேக	உறக்கம்	வரவில்ைல.	பட த்	 ைறக் 	வந் 	பார்த்ேதன்.	பட
தயாராக	இ ந்த .	எ த் க்	ெகாண் 	 றப்பட் 	விட்ேடன்;	அவ்வள தான்.
நான்	அங்கி ந் 	 றப்பட்டதற் 	ேவ 	எந்த	 க்கியேமா	அவசரேமா	இல்ைல"
என்றான்	தளபதி.

நாராயணன்	ேசந்தன்	இைதக்	ேகட் 	நமட் ச்	சிரிப் ச்	சிரித்தான்.

"தளபதி!	ெகால்லர்	ெத விேலேய	ஊசி	விற்க	நிைனக்கிறீர்கள்	நீங்கள்.
ஆபத் தவிப்	பைடகைளக்	ேகாட்ைடக் 	அ ப்ப	ேவண் ெமன்பதற்காகேவ
நீங்கள்	இங் 	வந்த ம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	இப்ேபா 	அ ப்பிவிட் த்தான்
இங்ேக	நிற்கிறீர்கள்	என்ப ம்	எனக் த்	ெதரி ம்."

தளபதி	ஆத்திரத்ேதா 	ேசந்தைன	உற் ப்	பார்த்தான்.	நாஞ்சில்	நாட் 	ேவளாளப்
ெப மக்கள்	விைத	ெநல்ைலச்	ேசர்த் 	ைவக் ம்	ெநல் க் திர்	ேபான்ற
உ வத்ைத ைடய	ேசந்தைனக்	ேகாபம்	தீர	உைதத் 	விட	ேவண் ம்	ேபால்	ைக

த்த 	தளபதிக் .	'இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையப்	ேபான்ற	ஒ
மாெப ம்	இராஜதந்திரிக் 	ஒற்றனாக	ேவைல	ெசய்ய	இவன்	 ற்றி ம்
த தியானவன்	தான்.	அவ ைடய	திறைமயான	அரசியல்	நிர்வாகத்தின்
ெவற்றியில்	சரிபாதி	இந்த	ஒற்ற க் 	உரிய '	என் 	தன்	மனத்தில்	எண்ணி
வியந் 	ெகாண்டான்.



'அவன்	அந்த	அதிகாைலயில்	தன்ைனத்	ேத க்	ெகாண் 	எதற்காக	அங்
வந்தான்?	தான்	அங்கி ப்பைத	அவன்	எப்ப த்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்?
ஆபத் தவிப்	பைடகைள	அ ப் வதற்காகத்	தான்	அங்ேக	வந்தி க் ம்
ேநாக்கத்ைத	அவன்	எப்ப ப்	 ள்ளி	பிசகாமல்	அ மானிக்க	 ந்த ?'	என்
பலவிதமாக	எண்ணி	மனம்	 ழம்பினான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

"ெதன்	திைசப்	ெப ம்	பைடயின்	மகா	ேசனாதிபதி ம்	இளைமப்	ப வத்திேலேய
பல	ேபார்களில்	ெவற்றிவாைக	 யவ ம்,	 ழ்ச்சித்	திறன்	மிக்கவ மாகிய
தங்கைள ம்	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத் க் 	அைழத் 	வரச்	ெசால்லி
மகாமண்டேல வரர்	அ ேய க் க்	கட்டைளயிட் க்கிறார்.	அைத
நிைறேவற்றேவ	இங் 	வந்ேதன்."

நாராயணன்	ேசந்தன்	இைதக்	 றிய	ேபா 	அவன்	சாதாரணமான	விநயத்ேதா
தான்	அப்ப ப்	ேப கிறானா?	அல்ல 	தன்ைனக்	 த்தலாகக்	ேகலி	ெசய்கிறானா?
என் 	தளபதிக் ச்	சந்ேதகமாக	இ ந்த .	அந்தச்	சந்ேதகத்ைத	மனத் க் ள்
அடக்கிக்	ெகாண் ,	"ேசந்தா!	நீ	என்ைன	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாக
வந்தி ப்ப ம்,	அதற்காக	மகாமண்டேல வரர்	உன்ைன	என்னிடம்	அ ப்பிய ம்
ேவ க்ைகயாக	அல்லவா	இ க்கிற ?	 ப்பிட்டா ம்	 ப்பிடாவிட்டா ம்
வழக்கமாகக்	 ட்டத் க் 	வரேவண் யவன்	தாேன	நான்?"	என் 	சிரித் க்
ெகாண்ேட	ேகட்டான்.

"அப்ப 	இல்ைல!	நீங்கள்	ேநற்றிர 	தி ெரன் 	அங்கி ந் 	யாரிட ம்	ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமல்	 றப்பட் 	விட்டதால்	 ட்டத் க் 	வ வீர்கேளா,	வரமாட் ர்கேளா
என் 	அவ க் ச்	சந்ேதகம்!"

"சில	நாட்களாக	மகாமண்டேல வர ைடய	சந்ேதகத் க் 	யா ம்	எ ம்	தப்ப
வதில்ைல	ேபாலி க்கிற !"	ேவண் ெமன்ேற	ேசந்தனின்	வாையக்

கிண் வதற்காகத்	தான்	அவன்	இவ்வா 	 றினான்.	ஆனால்	தளபதியின்
ேபச்ைச	விழிப்ேபா 	 ர்ந் 	கவனித் க்	ெகாண் ந்த	ேசந்தன்	 டச் டப்	பதில்
ெசான்னான்.

"ஆமாம்!	ஆமாம்!	இப்ேபாெதல்லாம்	ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசாட்சிையத்	தங்கள்
பலத்தினால்	மட் ேம	காப்பதாக	எண்ணிக்	ெகாண் 	மகாமண்டேல வரர்
ேமேலேய	சிலர்	சந்ேதகப்	ப கிறார்களாேம!"
ேசந்தன்	தன்ைனத்தான்	 த்திக்	காட் கிறான்	என் 	தளபதிக் ப்	 ரிந்
விட்ட .	ஆனா ம்	அைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாத 	ேபால்	ேவண் ெமன்ேற	அவன்
சிரித் 	ம ப்பினான்.

அதன்	பின்	அவர்கள்	இ வ ம்	அதிகம்	ேபசிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	தளபதி



வல்லாளேதவன்	நீரா க்	காைலக்	கடன்கைள	 த் க்	ெகாண் 	வ கிறவைர
ேசந்தன்	காத்தி க்க	ேவண் யதாயிற் .	இ வ ம்	 ற்றத்தைலவர்
ட்டத் க்காக	அரண்மைனக் ப்	 றப்பட்ட	ேபா 	ெபா 	நன்றாகப்	 லர்ந்

ெவயில்	பரவிவிட்ட .	பைடப்பள்ளியிலி ந் 	சிறி 	ெதாைல 	ெசன்ற ம்	ேநேர
றத்தாய	நாட் 	அரண்மைனக் ச்	ெசல் ம்	வழிைய	விட் விட் ச்	 ற்றி
வைளத் த்	தி நந்திக்	கைர	வழிேய	அரண்மைன	ெசல் ம்	சாைலயில்
திைரைய	ெச த்தினான்	ேசந்தன்.	அந்தப்	பாைதயில்	ேபாகாமல்	தளபதி
திைரயின்	க வாளத்ைதச்	 ண் 	இ த் 	நி த்தினான்.	தளபதி	பின்

தங்கியைதப்	பார்த் ச்	ேசந்த ம்	 திைரயின்	ேவகத்ைதக்	 ைறத் க்	ெகாண்
தி ம்பி,	"என்ன	தளபதி	ஏன்	நின் 	விட் ர்கள்.	ேநரமாகவில்ைலயா?"	என்
ேகட்டான்.

"நீ	ேபாகிற	பாைதயாகப்	ேபானால்	 ட்டெமல்லாம்	 ந்த	பின் தான்
அரண்மைனக் ப்	ேபாய்ச்	ேசரலாம்.	இேதா	அரண்மைனக் 	ேநர்பாைத	இ க் ம்
ேபா 	ஏன்	தி நந்திக்	கைரையச்	 ற்றிக்	ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ெமன்கிறாய்?"
என் 	தளபதி	வல்லாளேதவன்	சற் ச்	சினத்ேதா 	நாராயணன்	ேசந்தைன
வினவினான்.

"பறளியாற்றில்	உைடப்ெப த் 	ெவள்ளம்	அந்தச்	சாைலயில்	ெப ம்	ப திைய
அழித் 	விட்டேத!	அ 	உங்க க் த்	ெதரியாதா?	காைலயில்	மகாமண்டேல வரர்
டத்	தி நந்திக்	கைரவழியாகச்	 ற்றித்தான்	அரண்மைனக் ப்

ேபாயி க்கிறார்."

"ஓேஹா!	அ வா	ெசய்தி?	அப்ப யானால்	சரிதான்.	தி நந்திக்	கைர	வழிேய
ேபாகலாம்.	வி 	 திைரைய"	-	தளபதியின்	 திைர	தி நந்திக்	கைரச்	சாைலயில்
தி ம்பிய .

தளபதி	வல்லாளேதவைன ம்,	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	ஒற்றனான
நாராயணன்	ேசந்தைன ம்	இப்ப ேய	தி நந்திக்கைர	ேபா ம்	ெந ஞ்சாைலயில்
ெசல்லவிட் 	நாம்	 றத்தாய	நாட் 	அரண்மைனக் ச்	ெசன் 	அங் 	நடக் ம்
க்கிய	நிகழ்ச்சிகைளச்	சிறி 	கவனிப்ேபாம்.

ேவ 	ேவ 	ப திகளிலி ந் 	வந்தி ந்த	 ற்றத்	தைலவர்கள்	அரண்மைன
மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தில்	 யி ந்தார்கள்.	 ட்டத் க் 	 க்கியமான
இ வர்	யாேரா	அவர்கள்	மட் ம்	இன் ம்	வந் 	ேசரவில்ைல.	மகாமண்டேல வரர்
இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந்ேத	இன் ம்	வரவில்ைல.	அவர்	வந்த ம்	தமக் ச்
ெசால்லிய ப்பினால்	தாம்	உடேன	 றப்பட் 	வந் வி வதாக	மகாராணி
வானவன்மாேதவி	அந்தப் ரத்திலி ந் 	ெசால்லிய ப்பியி ந்தார்.	தனிைமயாக
மண்டபத்தில்	அமர்ந்தி ந்த	 ற்றத்	தைலவர்கள்	தங்கள்	மனம்	ேபான	ேபாக்கில்



ேபசித்	ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசியல்	நிைலைம	பற்றி	விவாதிக்கத்
ெதாடங்கினார்கள்.	அப்ேபா 	அங்ேக	 யி ந்த	 ற்றத்	தைலவர்கைளத்	தவிர
ேவ 	யா க் ம்	ெதரியக் டாத	இரகசியங்கைளக்	 ட	அவர்கள்	ேபசினார்கள்.
அப்ேபா 	அந்த	இடத்தில்	எைதப்	ேபசலாம்,	எைதப்	ேபசக் டா 	என்ற	கட் ப்பா
இன்றி	அவர்கள்	தாராளமாகப்	ேபசியதற் க்	காரணம்	தனிைமதான்.	தங்கைள
விடப்	ெபரியவர்கள்,	தங்கைளக்	கட் ப்ப த்தக்	 யவர்கள்	அப்ேபா 	யா ம்
இல்ைல	என்ற	 ணி ந்தான்.	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	நன்றாகத்	தமிழ்	 ல்கைளக்
கற் த்	தன்னடக்க ம்,	பண் ம்	நன்றாக	வாயக்கப்	ெபற்றவர்தாம்.	ெபா ப்பின்றி
வாய்க் 	வந்தப 	ேப தல்,	அள க் 	அதிகமாக	உணர்ச்சி	வசப்ப தல்	இவற்றால்
விைள ம்	ேக கைளத்	தி க் றளில்	ப த்தி ந்தார்கள்.	

' னிக்ெகாம்பர்	ஏறினார்	அஃதிறந் 	ஊக்கின்
உயிர்க்	கி தி	யாகிவி ம்.'	

என்ெறல்லாம்	ப த்தி ந்தால்	மட் ம்	ேபா மா?	மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தின்
அரங்கத்ைதச்	 ற்றிக்	கட் யி ந்த	பட் த்	திைரச்	சீைலக் ப்	பின்னல்	மைறந்
நின் 	ெசவிப் லனின்	உணர்ைவக்	 ர்ைமயாக்கிக்	ெகாண் 	ஒன் 	விடாமல்
ஒட் க்	ேகட் க்	ெகாண் க் ம்	ஒ 	மனித	உ வத்ைதப்	பார்த்தி ந்தால்
அவர்கள்	அப்ப ப்	ேபசியி க்க	மாட்டார்கள்.

"இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட் க் 	ஒ 	ெபால்லாத	ேசாதைனக்	காலம்.	ேதசத்தின்
ெபரிய	ெபரிய	அரசியல்	ெபா ப் கள்	தாய்	இழந்த	பிள்ைளகைளப்	ேபால்
ஆகிவிட்டன.	எவேனா	ஊர்	ேபர்	ெதரியாத	ஒற்றன்	மகாராணியாைர	ேவல்	எறிந்
ெகால்லத்	 ணிந் 	விட்டான்	என்றால்	நம் ைடய	வீரத் க் 	எவ்வள 	ெபரிய
அவமானம்?"	என்றார்	ேதாவாைழக்	 ற்றத் 	நன்கனிநாதர்.

"மகாமண்டேல வரர்	இைடயாற் 	மங்கலம்	தீைவ	விட் 	அந்தப் றம்,	இந்தப் றம்
அைசயாமல்	நாட் 	நிைலையப்	பற்றிக்	கவைலேய	இன்றி	உட்கார்ந்தி க்கிறார்.
ெதன்	திைசப்	பைடக ம்	பைடத்	தைலவர்க ம்	ேவைள	தவறாமல்	உடல்
ெகா க்கத்	தின் 	விட் ப்	ெபா 	ேபாகாமல்,	பைடப்பள்ளியில்	தாய ம்,
ச ரங்க ம்	விைளயா க்	ெகாண் க்கிறார்களாேம?	இப்ப 	இ ந்தால்	நா
எப்ப 	உ ப்ப ம்?"	என் 	ஆத்திரத்ேதா 	ெசால்மாரி	ெபாழிந்தார்	பாேகாட் க்
ற்றத் ப்	பரிேம வந்த	ெப மாள்.

"அ 	சரி,	ஐயா!	தளபதி	என் 	ஒ வர்	மகா	ேசனாதிபதிப்	பட்டம்	கட் க்	ெகாண்
உட்கார்ந்தி க்கிறாேர!	அவ க் க்	கண்	அவிந் 	ேபாயிற்றா?	அரச

ம்பத்தா க் ப்	பயங்கரமான	ஆபத் கள்	ஏற்ப கிற	 ழ்நிைலைய	அறிந் ம்
ஆபத் தவிப்	பைடகைள	அ ப்பாமல்	இ க்கலாமா?	இப்ப ப்பட்ட	சமயங்களில்
ட	உதவி	ெசய்ய	 யாமல்	அவர்கள்	எதற்காகத்தான்	இ க்கிறார்கள்?"	என்



ெபான்மாைனக்	 ற்றத் க்	கழற்கால்	மாறானார்	தம் ைடய	மனக்	ெகாதிப் ப்
லப்ப ம்ப 	ேபசினார்.

"காணாமற்	ேபான	 மார	சக்ரவர்த்திையத்	ேத வதற்காக	இ வைர
மகாமண்டேல வரேரா,	தளபதிேயா	ஏதாவ 	 யற்சி	ெசய்தி க்கிறார்களா?
ெபா ப் ள்ளவர்கேள	இப்ப 	இ ந்தால்	நாெமல்லாம்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?
இளவரசர்	இராசசிம்ம	பாண் யர்	கடல்	கடந் 	ஈழ	நாட் ல்	மைறந் 	வசிப்பதாகச்
ெசால்லிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	இன் ம்	சிலர்	இளவரசர்	பைகவர்க க்காகப்	பயந்
ெதன்பாண் 	நாட் 	எல்ைலக் ள்ேளேய	மைறந் 	வசிக்கிறார்	என்கிறார்கள்.	எ
உண்ைமெயன் 	நமக் த்	ெதரியவில்ைல.	இன்ைறயக்	 ட்டத்தில்	இைதப்
பற்றிெயல்லாம்	விரிவாகப்	ேபசி	ஒ 	 க் 	வரேவண் ம்!"	என் 	தம் ைடய
க த்ைதத்	ெதளிவாக ம்,	நிதானமாக ம்	ஆனால்	அ த்தமாக ம்	எ த் க்
றினார்	அ விக்கைரக்	 ற்றத் 	அழகிய	நம்பியார்.

"இந்தக்	 ழப்பமான	 ழ்நிைலகளால்	மகாராணி	மனம்	ெநாந் 	விரக்தியைடந்
ேபாயி ப்பதாகப்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	இந்த
நாட் ல்	கன்னியா மரித்	ெதய்வத் க் 	அ த்தப யாக	மரியாைதக் ம்,
வழிபாட் க் ம்	உரியவர்கள்.	அவர்	மனம்	கலங் மா 	ெசய்வ 	நம் ைடய
ெப ந்தன்ைமக்ேக	இ க் "	என் 	உணர்ச்சி	நிைறந்த	உ க்கமான	 ரலில்
மீண் ம்	அ த்திக்	 றினார்	 தலில்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கிய	நன்கனிநாதர்.

"தாம்	அமர	பதவி	அைடந்த	பின்னர்	இப்ப ெயல்லாம்	நம் ைடய	நாட் க் ம்,
தல்வ க் ம்,	பட்டத்தரசி	வானவன்மாேதவியார்க் ம்	 ன்பங்க ம்,
ெதால்ைலக ம்	ஏற்ப ெமன் 	பராந்தக	பாண் யச்	சக்ரவர்த்தி	கனவிலாவ
எண்ணியி ப்பாரா?	அவர்	இ ந்தால்	தான்	இப்ப ப்பட்ட	நிைலகள்	ஒன் ம்
ஏற்பட் க்க	 யாேத?"	என் 	மி ந்த	ஏக்கத்ேதா 	 றிப்	ெப ச் 	விட்டார்
மற்ெறா 	 ற்றத்	தைலவர்.

அவர்கள்	இப்ப 	ஒ வேராெடா வர்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேபா
மந்திராேலாசைன	மண்டபத் 	வாசலில்	யாேரா	பலர்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	உள்ேள
வ ம்	ஒலி	ேகட்ட .	ஒ 	ேசவகன்	 ன்னால்	ேவகமாக	ஓ 	வந் ,
"மகாமண்டேல வர ம்,	மகாராணி ம்	வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்"	என்
ற்றத்	தைலவர்க க் 	 ன்	தகவல்	ெகா த்தான்.	 ைலக்ெகா வராகத்

தங்க க் த்	ேதான்றியப 	இ க்ைககளில்	உட்கார்ந் 	உைரயா க்
ெகாண் ந்தவர்கள்	மரியாைதயாக	எ ந் 	நின்றனர்.	தங்கைள	விட
அதிகார ம்,	மதிப் ம்,	ெப ைம ம்	உள்ளவர்கைள	எதிர்பார்த் ச்	சாதாரணமான
மனிதர்கள்	காத்தி க் ம்	ேபா 	ஏற்ப ம்	ஒ 	வைக	அைமதி	அங்ேக	தி ெரன்
நிலவிய .	ேவேலந்திய	வீரர்	ஒ க்கமாக	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண்டனர்.



மகாராணி	வானவன்மாேதவியா ம்,	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி ம்
மண்டபத் க் ள்	 ைழந்தனர்.	அவர்க க் ப்	பின்னால்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்
பிரா ம்,	பவழக்கனிவாய ம்	வந்தனர்.	மகாராணிேயா 	ஆசிரியர்	மகள்
விலாசினி ம்,	தளபதியின்	தங்ைக	பகவதி ம்	உடன்	வந்தி ந்தனர்.	மண்டபத்தில்
இ ந்த	 ற்றத்	தைலவர்கள்	எல்ேலாைர ம்	வணங்கி	எதிர்ெகாண் 	வரேவற்றனர்.

"தளபதி	வல்லாளேதவன்	எங்ேக?	அவைன	அைழத் 	வரச்	ெசால்லி	ேசந்தைன
அ ப்பிேனேன!	இன்ைறய	 ட்டத்தில்	அவன்	கலந் 	ெகாள்வ
அவசியமாயிற்ேற?	இன் ம்	வரவில்ைலேயா?"	என் 	அங்கி ந்தவர்களிடம்
ேகட்டார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	"வரவில்ைல"	என் 	அவர்களிடமி ந் 	பதில்
கிைடத்த .	மண்டபத்தின்	நான் 	 ற ம்	கண்கைளச்	ெச த்திச்	சிறி 	ேநரம்
ர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.

"இெதன்ன?	இந்த	மண்டபத்தில்	ஏற்ெகனேவ	காற் க்	 ைறந் 	 க்கமாக
இ க்கிற .	இந்தப்	பட் த்	திைரகள்	எதற் ?	இவற்ைற	அகற்றி	வி ங்கள்"	என்
அங் 	நின்றி ந்த	ெமய்க்காப்பாளர்கைள	ேநாக்கித்	தி ெரன் 	ஒ 	கட்டைள
பிறப்பித்தார்	அவர்.	அப்ேபா 	திைரக் ப்	பின்னால்	யாேரா	அவசரமாக	நடந்
ெசல் ம்	ஒலி	ேகட்ட .

--------	
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பறளியாற் 	ெவள்ளம்	காரணமாகச்	 ற் 	வழியில்	அரண்மைனக் ப்
றப்பட் ந்த	ேசந்த ம்,	தளபதி ம்	தி நந்திக்கைரைய	அைட ம்	ேபா
ஏறக் ைறய	ந ப்பகல்	ஆகிவிட்ட .	வல்லாளேதவனின்	உடல்	தான்	 திைர	ேமல்
தி நந்திக்கைரச்	சாைலயில்	ெசன் 	ெகாண் ந்தேத	ெயாழிய	உள்ளம்

வ ம்	அரண்மைனயில்	நடந் 	ெகாண் க் ம்	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத்தில்
லயித்தி ந்த .

'அடடா!	இந்தப்	பாழாய்ப்ேபான	பறளியாற் 	ெவள்ளம்	நம் ைடய	திட்டத்ைதேய
மாற்றிவிட்டேத?	இன் மா	அரண்மைனயில்	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத்ைதத்
ெதாடங்காமல்	இ க்கப்	ேபாகிறார்கள்?	ேநர்வழியாகப்	 றப்பட் ப்	ேபாயி ந்தால்
இதற் ள்	நா ம்	ஒ ங்காக	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்க்	 ட்டத்தில்	கலந்
ெகாண் க்கலாம்.	நாம்	ேபாகவில்ைல	என்பதற்காகக்	 ட்டம்	நின் 	விடவா
ேபாகிற ?	நமக் த்தான்	பல	விதத்தில்	நஷ்டம்!	இப்ேபா ள்ள	ெதன்பாண்
நாட் 	அரசியல்	 ழ்நிைலயில்	மா தைலச்	ெசய்வதற்கான	 க்கியமான	பல
ெசய்திகைளக்	 ட்டத்தில்	விவாதித்தி ப்பார்கள்.	ேபாய்க்	கலந்
ெகாண் ந்தால்	 ற்றத்	தைலவர்க ம்,	மகாமண்டேல வர ம்	எந்த
ேநாக்கத்தில்	க த் க்கைள	ெவளியி கிறார்கள்	என் 	ெதரிந்
ெகாண் க்கலாம்.	ஊம்!	நிைனத் ப்	பயன்	என்ன?	 ட்டம்	 வதற் ள்	அங்
எப்ப ப்	ேபாக	 ம்!'

இத்தைகய	நிைன கேளா 	 திைரயில்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	வல்லாளேதவன்
அ க்ெகா தரம்	ெப ச் 	விட்டான்.	பக்கத்தில்	 திைரைய	ெம வாகச்
ெச த்தியவாேற	வந் 	ெகாண் ந்த	நாராயணன்	ேசந்தன்	தளபதியின்	 க
மா தல்கைள ம்	பிற	ெசயல்கைள ம்	உன்னிப்பாகப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட
வந்தான்.	அக்காலத்தில்	தி நந்திக்கைர ம்,	அைதச்	 ழ	அைமந்தி ந்த
இடங்க ம்	 தப்பாண் 	 தலிய	சிற் ர்க ம்	சமணர்க ம்	அவர்க ைடய
தி மடங்க ம்,	தவப்பள்ளிக ம்	நிைறந் ள்ள	பிரேதசமாக	இ ந்தன.
காலஞ்ெசன்ற	ேபரரசர்	பராந்தக	பாண் யர்	ைசவ	சமயத்ைதப்	ேபாற்றி
வளர்த்தா ம்	ஏைனய	சமயங்கள்	வளர ம்	உ ைண	 ரிந்தார்.	தம 	அரசாட்சிக்
காலத்தில்	தி நந்திக்கைரயி ள்ள	சமணப்	ெப ம்பள்ளிகள்	சிறப்பாக
நைடெப வதற்காக	அவர்	அளித்த	பள்ளிச்	சந்தப்பங்கள்	பல.	சமணர்கள்	சீராக
வாழ்ந்த	காலத்தில்	தி நந்திக்கைர	மைலப்	ப திகளில்	அற் தமான	 ைகக்
ேகாவில்கைளக்	 ைடந்தார்கள்.	சமண	மதம்	இப்ேபா ள்ள	 ழ்நிைலயில்
அவ்வள 	சிறப்ேபா ல்ைலயானா ம்	அதன்	ெப ைமக் ரிய	அைடயாளங்கள்
அங்கங்ேக	ெதன்படத்தான்	ெசய்தன.



சமணர்	தி மடங்க ம்,	ெப ந்தவப்	பள்ளிக ம்	நிைறந்த	ஒ 	ப தியில்
தளபதி ம்,	ேசந்த ம்	 திைரையச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ெசன்றனர்.
அ க்கைடந்த	ஆைட ம்	மயிற்பீலி	தாங்கிய	ைக மாக	சமணத்	 றவிமார்கள்
வீதியில்	அங் ம்	இங் மாகப்	ேபாய்	வந் 	ெகாண் ந்தனர்.

"ேசந்தா!	தண்ணீர்	ேவட்ைக	அதிகமாக	இ க்கிற .	இங்ேக	ப வதற் 	நீர்
கிைடக் மா?"	என் 	ஒ 	சமணப்	பள்ளிையச்	 ட் க்	காட் ச்	ேசந்தனிடம்
ேகட்டான்	தளபதி.

"கிைடக் ம்!	இறங்கி	உள்ேள	ேபாய்க்	ேக ங்கள்.	அ வைர	நான்	 திைரையப்
பார்த் க்	ெகாண் 	இங்ேக	இ க்கிேறன்"	என்றான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

தளபதி	 திைரயிலி ந் 	இறங்கிச்	சமணப்	பள்ளியி ள்	 ைழந்தான்.	அங்ேக
உட் றம்	உட்கார்ந் 	ஏேதா	பைழய	 வ ையப்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	வய
திர்ந்த	 றவி	ஒ வர்	அவைனப்	 ன் வல்	ெசய் 	வரேவற்றார்.	அவ ைடய

ேதாற்றத்ைத ம்,	உைடகைள ம்	பார்த்த டேனேய	அவன்	ெபரிய
பதவியி ள்ளவனாக	இ க்க	ேவண் ெமன்பைத	அந்தச்	சமணத்	 றவி	ெதரிந்
ெகாண்டார்.

"வா ங்கள்!	உங்க க் 	என்ன	ேவண் ம்?"	என் 	அன் டேன	விசாரித்தார்
அவர்.

" வாமி!	தாகம்	அதிகமாயி க்கிற .	ப வதற் க்	ெகாஞ்சம்	தண்ணீர்
ேவண் ம்"	என்றான்	வல்லாளேதவன்.	 றவி	எ ந் 	ெசன் 	அவ க் த்
தண்ணீர்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்தார்.	அவன்	ேவண் ய	மட் ம்	ப கித்
தாகத்ைதத்	தணித் க்	ெகாண்டான்.

"ெவ 	 ரம்	பிரயாணம்	ெசய் 	அ ப்பைடந்தவர்	ேபால்	ெதன்ப கிறீர்கள்.
இப்ப ச்	சிறி 	ப த்தி ந் 	பிரயாணக்	கைளப் த்	தீர	ஓய் 	எ த் க்
ெகாள் ங்கேளன்"	என் 	பரிவாக	உபசரித்தார்	அந்தத்	 றவி.

"இல்ைல.	நான்	அவசரமாகப்	 றத்தாய	நாட் 	அரண்மைனக் ச்	ெசல்ல
ேவண் ம்.	தங்க	ேநரமில்ைல"	என் 	அவன்	 ற ம்	வியப் டன்	அவன்	 கத்ைத
நிமிர்ந் 	பார்த்த	 றவி,	"அடாடா!	இவ்வள 	 ரம்	வீணாக
அைலந்தி க்கிறீர்கேள?	அரண்மைனக் ச்	ெசல்லப்	பறளியாற்றின்	கைரைய
ஒட் னாற்	ேபாலக்	 க் ச்	சாைல	ஒன் 	ெசல்கிறேத.	அதன்	வழியாகப்
ேபாயி ந்தால்	இதற் ள்	அரண்மைன	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தி க்கலாேம.	அைத	விட்
விட் 	இவ்வள 	ெதாைல 	அைலந்தி க்கிறீர்கேள?"	என்றார்.



" வாமீ!	அந்த	வழி	எனக் ம்	ெதரி ம்!	ஆனால்	பறளியாற்றில்	ெவள்ளம்	வந்
ேநற் 	இரேவ	அந்தக்	 க் 	வழிெயல்லாம்	உைடப்ெப த் 	 ழ்கி	விட்டதாேம?
அதனால்	தான்	 ற் 	வழியாக	இ ந்தா ம்	பரவாயில்ைல	என் 	நா ம்	என்
நண்ப ம்	இப்ப 	வந்ேதாம்."

"அப்ப யா!	ெவள்ளம்	உைடத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	விட்டெதன் 	உங்க க் 	யார்
அப்ப ச்	ெசான்னார்கள்?"	என் 	ஒ 	தி சாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டார்
அவர்.

"ஏன்?	என் டன்	பிரயாணம்	ெசய் ம்	ஒ 	நண்பன்	தான்	ெசான்னான்."

"நான்	இன் 	காைலயில்	தாேன	அேத	பாைதயாக	இங் 	வந் 	ேசர்ந்ேதன்!
பறளியாற்றில்	ெவள்ளம்	ேபாவ 	உண்ைமதான்.	ஆனால்	பாைத	உைடப்ெப த்
ழ்கி	விட்டதாக	உங்கள்	நண்பன்	ெசால்லியி ந்தல்	அ 	 ப்	ெபாய்யாகத்தான்

இ க்க	ேவண் ம்."

ய்ைம	திக ம்	அந்தத்	 றவியின்	 கத்ைதப்	பார்த்த	ேபா 	அவர்	 வ
ெபாய்யாக	இ க்கா 	என் 	ேதான்றிய 	அவ க் .	தி ெரன் 	தளபதியின்
சந்ேதகம்,	ேகாபம்	எல்லாம்	நாராயணன்	ேசந்தன்	ேமல்	தி ம்பின.	அவன்
எதற்காகேவா,	தன்னிடம்	ெபாய்	ெசால்லித்	தன்ைனச்	 ற்றி	வைளத்
இ த்த ப்பதாகத்	ேதான்றிய .	" வாமீ!	ஒ 	ேவைள	நீங்கள்	வ ம்	ேபா
ஆற்றில்	ெவள்ளம்	 ைறவாக	இ ந்தி க்கலாம்.	அதன்	பின் 	அதிகமாகிச்
சாைலகைள	 ழ்கச்	ெசய்தி க்கலாம்	அல்லவா?"	என் 	தன்	சந்ேதகத்ைத	உ தி
ெசய் 	ெகாள்வதற்காக	ம ப ம்	ேகட்டான்	தளபதி.	அவர்	கலகலெவன்
சிரித்தார்.	"ஐயா!	நீங்கள்	சிந்தைன	உணர்ேவ	இன்றிக்	ேகள்வி	ேகட்கின்றீர்கள்.
நான்	இங் 	வந் 	சில	நாழிைகப்	ேபா க் 	ேமல்	ஆகியி க்கா .	பறளியா
மிக ம்	பள்ளமான	இடத்தில்	ஓ கிற .	அரண்மைனக் ச்	ெசல் ம்	சாைலேயா
கைரேமல்	மைலச்சிகரம்	ேபால்	ேமடான	இடத்தில்	ேபாகிற .	என்ன	தான்	ெவள்ளம்
வரட் ேம,	இந்த	சில	நாழிைக	ேநரத்தில்	சாைலகெளல்லாம்	அழிந் 	 ழ்கியி க்க

ெமன்பைத	என்னால்	நம்ப யவில்ைல."

நிதானமாகச்	சிந்தித்த	ேபா 	அவர்	 வ 	நியாயமாகேவ	பட்ட 	அவ க் .
தன்	உணர்ச்சிகைளேயா,	ேகாபதாபங்கைளேயா	அங்ேக	அந்தத்	 றவிக் 	 ன்
ெவளிக்	காட் க்	ெகாள்ள	வி ம்பவில்ைல	அவன்.	"சரி!	நான்	வ கிேறன்	 வாமீ!
இவ்வள 	ெதாைல 	அைலந்த 	அைலந்தாயிற் .	இனி	எந்த	வழியாகப்	ேபானால்
என்ன?"	என் 	அவரிடம்	வணங்கி	விைடெபற் க்	ெகாண்டான்.

'இந்த	ஊர்	எல்ைல	கடக்கிறவைர	நாராயணன்	ேசந்தனிடம்	எ ம்	ேகட்கக்



டா .	எல்ைல	கடந்த டன்	அந்தத்	தி ட் க்	 ள்ளநரிையக்	 திைரயிலி ந்
கீேழ	பி த் த்	தள்ளி	இரண் 	கன்னங்களி ம்	 ைசக்காப் க்	ெகா த் ,	'ஏனடா
நாேய!	என்ைனப்	ெபாய்	ெசால்லியா	ஏமாற்றினாய்?'	என் 	ேகட்க	ேவண் ம்!'
இவ்வா 	மனக்	ெகாதிப் டன்	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	தி நந்திக்கைரச்	சமணப்
ெப ம்	பள்ளியிலி ந் 	ெவளி	வந்தான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.	ப களில்
இறங்கித்	ெத ைவப்	பார்த்த ம்	அவ க் ப்	பகீெரன்ற .	அங்ேக	நாராயணன்
ேசந்தன்	இல்ைல.	நி த்திவிட் ப்	ேபாயி ந்த	தளபதியின்	 திைர ம்	இல்ைல.
வல்லாளேதவன்	திைகத்தான்.	ஒ 	விநா 	அவ க் 	ேமற்ெகாண் 	என்ன
ெசய்வெதன்ேற	 ரியவில்ைல.	ெநற்றி	 ங்கிய ,	 வங்கள்	வைளந்தன.
விழிகள்	சிவந்தன.	ேதாள்கள்	விம்மிப்	 ைடத்ெத ந்தன.	வார்த்ைதகளில்	அடக்கி
விவரிக்க	 யாத	ஆத்திரம்	அவ ள்	 றிய .	ேசந்தன்	தன்ைன
ேவண் ெமன்ேற	ஏேதா	ஒ 	காரணத் க்காக	திட்டமிட் 	 ட்டாளாக்கி	விட்ட
ேபால்	இ ந்த 	அவ க் .	தான்	அன்ைறயக்	 ட்டத்தில்	கலந் 	ெகாள்ள
அரண்மைனக் 	உரிய	ேநரத்தில்	ேபாய்விடாமல்	த த் 	அைலக்கழிக்கேவ
ேசந்தன்	ெதாடக்கத்திலி ந் 	 ழ்ச்சி	 ரிந் 	வந்தி க்கிறான்	என்ப ம்
அவ க் 	ஒ வா 	 ரிந்த .	அப்ேபா 	மட் ம்	தப்பித்	தவறி	நாராயணன்
ேசந்தன்	அவ க் 	 ன்னால்	அகப்பட் ந்தால்	பழி	பாவம்	வந்தா ம்
பரவாயில்ைல	என் 	ெகாைல	ெசய்வதற் க்	 டத்	 ணிந்தி ப்பான்	அவன்.

'ேசந்தன்	எந்தப்	பக்கமாகக்	 திைரையச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபானான்?
எப்ேபா 	ேபானான்?'	என் 	அக்கம்	பக்கத்தில்	யாரிடமாவ 	விசாரிக்கலாெமன்
எண்ணியவனாய்ச்	 ற் ம்	 ற் ம்	பார்த்தான்	தளபதி.

சமணப்	பள்ளியின்	வாயிற் றத் 	ேமைடயில்	இ ப 	இ பத்திரண் 	வய
மதிக்கத்தக்க	இளம்ெபண்	ஒ த்தி	 	விற் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அவள்	ைகயில்
க் ைட	ஒன் 	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த .	ைகயிேல	 மாைல	ஒன்ைற

ைவத் க்	ெகாண் ந்தாள்.	 ைடயில்	ஆம்பல்,	தாமைர,	மல்லிைக,	 ல்ைல,
சண்பகம்,	ேகாங் ,	ேவங்ைக	 தலிய	பல	நிறங்கைள ம்,	பலவைகைய ம்	ேசர்ந்த

	மலர்கள்	 விந்தி ந்தன.	தான்	தண்ணீர்	 ப்பதற்காகச்	சமணப்
பள்ளிக் ள்	 ைழந்த	ேபா ம்	அந்தப்	ெபண்	அங்ேக	உட்கார்ந்தி ந்ததாக
நிைனவி ந்த 	வல்லாளேதவ க் .	அவைளக்	ேகட்டால்	ேசந்தன்	எங்ேக
ேபானான்	என்ற	விவரம்	ெதரியலாம்	என் 	நிைனத்தான்.

அந்தப்	 க்காரப்	ெபண்	நல்ல	அழகியாகக்	காட்சியளித்தாள்.	அந்த	நிைலயில்	மலர்
வியல்க க்கிைடேய	அவைள	எவனாவ 	ஒ 	கவிஞன்	பார்த்தி ந்தால்,

"மலர்க க்கிைடேய	-	சாதாரணமான	ெவ ம்	மலர்க க் 	இைடேய	-
இளைம ம்,	ேமாக ம்,	ெசறிந்த	 திய	ெப மலர்	ஒன் 	 த் ப்	ெபாலி டன்
வீற்றி க்கிற "	என்ற	க த் 	அைம ம்	ப 	ஒ 	கவிைதேய	இயற்றியி ப்பான்.
ெசந்தாைழ	நிற ம்,	ெசங் த	இத ம்	க ேமகக்	 ந்த மாகப்	 ப்ேபான்ற



ைகயில்	இ வாட்சி	 ப்ேபான்ற	விரல்கைளக்	ெகாண் 	 க்கைளத்	ெதா த் க்
ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	சண்பகம்	ெமாட் க்கைளப்	ேபான்ற	அவ ைடய
விரல்களில்	ஒளிந் 	ெகாண் ந்த	திறைம	உதிரிப்	 க்கைள	ஊழ்விைனைய
வரிைசப்ப த் ம்	பரம்ெபா ள்	நியதி	ேபால்	வரிைசப்ப த்தி	ேவகமாக ம்
நளினத் ட ம்	ெதா த் க்	ெகாண் ந்த .

சிறி 	ேநரம்	தன் ைடய	ெசாந்தக்	கவைலகைள ம்	மறந் 	அந்த	விரல்களின்
நளினத்ைத	விரல்க க் ரியவளின்	வனப்ைப	அ பவித் 	ேநாக்கினான்	தளபதி.
பின் 	தன்	நிைன 	வரப்ெபற்றவனாய்	ெமல்ல	நடந் 	அவள்	அ கில்	ெசன் ,
"ெபண்ேண!	சிறி 	ேநரத் க் 	 ன்	இந்த	மடத் 	வாசலில்	இரண்
திைரக ம்	ஒ 	 ட்ைட	மனித ம்	இ ந்தார்கேள,	அவன்	 திைரகைளச்

ெச த்திக்	ெகாண் 	எந்தப்	பக்கமாகப்	ேபானாெனன் 	உனக் த்	ெதரி மா?"
என் 	தன் ைடய	 ரலில்	கனிைவ ம்,	இனிைமைய ம்	வரவைழத் க்	ெகாண்
விசாரித்தான்.

கீேழ	 னிந் 	 த்ெதா த் க்	ெகாண் ந்த	அந்தப்	ெபண்	தைலைய	நிமிர்த்தி
அவைனப்	பார்த்தாள்.	அவள்	 கத்தில்	ஒ வித	உணர்ச்சி ம்	ெதன்படவில்ைல.
உத கள்	அைசந் 	ேகாணின.	பதில்	ெசால்லவில்ைல.

"உன்ைனத்தான்	அம்மா	ேகட்கிேறன்.	பதில்	ெசால்ேலன்"	என் 	சிறி 	உரத்த
ரலில்	இைரந்தான்	தளபதி.	அப்ேபா ம்	அவள்	வாயிலி ந் 	பதில்	வரவில்ைல.

"ஐயா	உங்க க் 	என்ன	ேவண் ம்.	அந்தப்	ெபண் க் ப்	ேபச	வரா .	அவள்
பிறவிச்	ெசவி 	-	பிறவி	ஊைம."	பின்னாலி ந் 	 ரல்	வந்த .

தளபதி	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	அந்தப்	ெபண்ணின்	தந்ைதேபால்	ேதான்றிய
வயதான	கிழவன்	ஒ வன்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.	ேகள்விப்பட்ட	உண்ைமயில்
ஏற்பட்ட	அதிர்ச்சி,	தான்	ேகட்க	ேவண் ய	ேகள்விையக்	 ட	மறந் 	ேபாகச்
ெசய் 	விட்ட .	'அவளா	ஊைம?	அ தக்	 டம்	ேபால்	ப வத்தின்	அழ 	ெம
ெசய்தி க் ம்	அந்தப்	ெபாற்	சித்திரப்	பாைவயா	ஊைம?'

தளபதி	பரிதாபத்ேதா 	அவைளப்	பார்த்தான்.	'பைடப் க்	கட ள்	ெபால்லாதவன்,
மிகமிகப்	ெபால்லாதவன்!'	என் 	தனக் ள்	 த் க்	ெகாண்டான்	அவன்.

"என்ன	ஐயா?	 	எதாவ 	ேவண் மா?	ேவண் மானால்	ெசால் ங்கள்.	தரச்
ெசால்கிேறன்"	என் 	அந்தக்	கிழவன்	ெதாண	ெதாணத்தான்.

"ஒன் ம்	ேவண்டாம்!	இங்ேக	வாசலில்	என்	நண்பன்	ஒ வன்	 திைரகேளா
நின் 	ெகாண் ந்தான்.	நான்	மடத் க் ள்	ெசன் 	தி ம் வதற் ள்
தி ெரன் 	எங்ேகா	ேபாய்விட்டான்.	அவன்	எந்தப்	பக்கமாகப்	ேபானான்	என்



எனக் த்	ெதரிய	ேவண் ம்."

"எனக் த்	ெதரியா !	நான்	பார்க்கேவயில்ைல,	ஐயா!"	என் 	ைகைய	விரித்
விட்டான்	கிழவன்.	'இங்ேக	இவர்களிடம்	விசாரித் ப்	பயன்	இல்ைல'	என்
எண்ணிக்	ெகாண் 	சாைலயில்	இறங்கி	நடந்தான்	தளபதி.

ேபா ம்	ேபா 	கைடசி	 ைறயாக	அந்தப்	 க்காரப்	ெபண்ைண	அவன்	கண்கள்
ஏக்கத்ேதா 	பார்க்கத்	தவறவில்ைல.	தன்ைன	ஏமாற்றிய	ேசந்தன்,	அவ ைடய
ழ்ச்சிகள்	ேவ 	எத்தைனேயா	 க்கியமான	சிந்தைனகள்	-	எ ம்	அப்ேபா

தளபதியின்	உள்ளத்தில்	ேமெல ந் 	நிற்கவில்ைல.	கால்	ேபான	ேபாக்கில்	நடந்
ெகாண்ேட,	ெபா த்தமில்லாத	இடத்தில்	ெபா த்தமில்லாத	அழைக	ைவத்
வி ம்	பைடப்பின்	 ரண்பாட்ைடச்	சிந்தித் க்	ெகாண்ேட	சாைலயில்	நடந்தான்.
எங்ேக	ேபாகிேறாம்	என்ற	நிைனேவ	இல்ைல	அவ க் .

--------------	
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றவிைய	நீராடச்	ெசால்லிவிட் 	அவ ைடய	 ைசக் 	ேவண் ய	மலர்கைளக்

ெகாய்வதற்காக	நந்தவனத் க் ச்	ெசன்ற	 ழல்ெமாழிைய	அம்பலவன்	ேவளான்
சந்தித்தான்	அல்லவா?	மகாமண்டேல வரர்	உங்களிடம்	ெசால் ம்ப 	 க்கிய
ெசய்தி	 றிய ப்பியி க்கிறார்	என் 	ேவளான்	 ற ம்,	"என்ன	அவசரச்
ெசய்திேயா?"	எனப்	பதறிப்	ேபானாள்	அவள்.

"அம்மா!	வசந்த	மண்டபத்தில்	தங்கியி க் ம்	 றவிையக்	கண் ம்
க த் மாகக்	கவனித் க்	ெகாள்ளச்	ெசான்னார்.	அ கள்	மாெப ம்
சித் வித்ைதகள்,	மந்திர	தந்திரங்கள்	எல்லாம்	ைகவரப்	ெபற்றவராம்.	சிறி
மனங்ேகாணினா ம்	ெசால்லாமல்	இங்கி ந் 	மைறந் 	வி வாராம்.	அவர்
இங்கி ந் 	மைறந் 	விட்டால்	அதனால்	ெதன்பாண் 	நாட் க்ேக	பலவிதத்தி ம்
தீங் கள்	உண்டா மாம்.	கண்ைண	இைம	காப்ப 	ேபால்	இந்தத்	தீவிலி ந்
ெவளிேயறி	விடாமல்	அவைரப்	பத்திரமாக	காக்க	ேவண் ம்	என் 	 றி
அ ப்பினார்"	என்றான்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்.

இைதக்	ேகட்ட ம்	 ழல்ெமாழிக் 	நிம்மதி	ஏற்பட்ட .	"அப்பா!	இவ்வள தானா?
என்ன	பிரமாதமான	ெசய்திேயா	என் 	பயந் 	ேபாேனன்.	இைதத்தானா
தி ம்ப ம்	அப்பா	உன்னிடம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்.	ஏற்கனேவ	என்னிடம்	அவர்
றிய	ெசய்திதாேன!"	என் 	அவ க் ப்	பதில்	ெசால்லிவிட் 	நந்தவனத் க் ள்
ைழந்தாள்	அவள்.

ேவளான்	வந்த	வழிேய	தி ம்பிப்	பட த் ைறக் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தான்.
இைடயாற் 	மங்கலம்	அரண்மைன	நந்தவனத்தில்	இல்லாத	மலர்	வைககள்
ெதன்பாண் 	நாட் ேலேய	இல்ைல	என் 	ெசால்லி	விடலாம்.	தீவின்	நிலப்	பரப்பில்
கட்டடங்க ம்	மாளிைகக ம்	அைமந்தி ந்த	ப தி	ேபாக	எஞ்சிய	ப தி

வ ம்,	வானளாவிய	மரங்க ம்,	மலர்ச்	ேசாைலக ம்,	ப ம்	 ல்ெவளிக ம்,
மலர்	வாவிக ம்	நிைறத் க்	ெகாண் ந்தன.	நந்தவனத் க் ள்	ெசன்ற
ழல்ெமாழி	கால்	நாழிைகக் ள்	பலவைக	மலர்களா ம்	 டைலைய	நிரப்பிக்

ெகாண் 	தி ம்பி	விட்டாள்.

அ கள்	நீரா 	வழிபா கைள	 த் க்	ெகாண்ட	பின்	 ழல்ெமாழி	அவைர
அட் ற்சாைல	சைமயலைறக் 	அைழத் ச்	ெசன் 	உண 	பரிமாறினாள்.	உண

ந்த ம்	 ழல்ெமாழி	அவைர	ேநாக்கி,	"அ கேள!	தாங்கள்	இனி	வசந்த
மண்டபத்தில்	ெசன் 	ஓய்ெவ த் க்	ெகாள்ளலாம்.	மாைலயில்	நான்	அங்



வ ேவன்.	ேவளானிடம்	ெசால்லிப்	படகில்	சிறி 	ேநரம்	பறளியாற்றில்	 ற்றி	வரலாம்"
என்றாள்.

"ெபண்ேண!	பகலில்	உறங் ம்	வழக்கம்	எனக் க்	கிைடயா .	இப்ேபா 	நீ	எனக்
ஓர்	உதவி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	இந்த	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகையச்	 ற்றிப்
பார்க்க	ேவண் ெமன் 	எனக் 	ஆைசயாக	இ க்கிற .	நீ	என்ேனா 	 ட	வந்
ற்றிக்	காட்ட	 மா?"	என்றார்	அவள்	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட.

அவ ைடய	வி ப்பத்ைதக்	ேகட் க்	 ழல்ெமாழி	திைகத்தாள்.	அவ க் 	என்ன
பதில்	ெசால்வெதன் 	தயங்கினாள்.	அவர்	ெவளியிட்ட	வி ப்பம்	அத்தைகயதாக
இ ந்த .	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	பைடத்	தைலவனான	தளபதி	வல்லாளேதவன்
ட	ெவளியிட	 யாத	வி ப்பம்	அ .	இன் 	வைர	இைடயாற் 	மங்கலம்

மாளிைகயின்	ஒவ்ெவா 	 ைல	 க் கைள ம்	 ைறவின்றி	 ைமயாகப்
பார்த்தவர்	மகாமண்டேல வரைரத்	தவிர	ேவ 	யா மில்ைல.	அவ ைடய
அ ைமப்	 தல்வியான	 ழல்ெமாழிக் ம்	அந்தரங்க	ஒற்றனான	நாராயணன்
ேசந்த க் ம்	 டத்	ெதரியாத	இரகசியப்	ப திகள்,	பா காப் க் ட்பட்ட
இடங்கள்	எத்தைனேயா	அந்த	மாளிைகயில்	உண் .	அப்ப 	இ க் ம்	ேபா 	ஊர்
ேபர்	ெதரியாத	இந்தத்	 றவிக் 	மாளிைகையச்	 ற்றிக்	காட் வ 	எப்ப 	 ம்?
' ற்றிக்	காட்டலாம்	என்ேற	ைவத் க்	ெகாண்டா ம்	எவற்ைறக்	காட் வ ?
எவற்ைற	மைறப்ப ?'	 ழல்ெமாழி	இ 	தைலக்	ெகாள்ளி	எ ம்பாகத்	தவித்தாள்.

"நீ	தயங் வைதக்	கண்டால்	என் ைடய	வி ப்பத்ைத	நிைறேவற் வதில்	ஏேதா
சில	இைட கள்	இ ப்பதாக	அல்லவா	ெதரிகிற ?	 ந்தால்	 ற்றிக்
காட்டலாம்.	இல்லாவிட்டால்	நான்	வற் த்தவில்ைல"	என் 	தணிவான	 ரலில்
மன்னிப் க்	ேகட்ப 	ேபான்ற	ெதானியில்	 றினார்	 றவி.

"இைட களா?	அப்ப 	ஒன் மில்ைல.	இந்த	மாளிைகையப்	ெபா த்தவைரயில்
என் ைடய	தந்ைத	சில	கட் ப்பா க ம்	வைரயைறக ம்	ைவத்தி க்கிறார்."
"என்ன	கட் ப்பா கெளன் 	நான்	அறியலாேமா?"

"எல்லா	இடங்கைள ம்	எல்ேலா க் ம்	 ற்றிக்	காட் வதில்ைல!	அரண்மைனயில்
இ ப்பவர்க ம்	சரி,	வந் 	ேபாகிற	வி ந்தினர்க ம்	சரி,	இன்னார்	இன்ன
ப திகளில்	தான்	பழக	ேவண் ெமன் 	க ைமயான	கட் க்காவல்
ைவத்தி க்கிறார்."

அவள்	 றியைதக்	ேகட் த்	 றவி	ம ெமாழி	 றாமல்	இேலசாகப்	 ன் வல்
ெசய்தார்.

"என்ன	நீங்களாகேவ	சிரித் க்	ெகாள் கிறீர்கள்?"



"மகாமண்டேல வரரின்	 ர்ைமயான	அறி 	எப்ப ெயல்லாம்	ேவைல
ெசய்கிறெதன் 	நிைனத் ப்	பார்த்ேதன்,	சிரிப் 	வந்த ."

"பரவாயில்ைல	அ கேள!	உங்கள்	வி ப்பத்ைத	நான்	ெக க்கக்	 டா .	எ ந்
வா ங்கள்.	இந்த	மாளிைகயில்	எந்த	இடங்கைளெயல்லாம்	காட்ட	 ேமா
அவற்ைறக்	காட் கிேறன்."

"நீ	காட்டாத	இடங்கைளெயல்லாம்	நான்	என் ைடய	தவ	வலிைமையக்	ெகாண்
ஞான	ேநாக்கத்தால்	பார்த் 	விட்டால்	என்ன	ெசய்வாய்?"

"அப்ப 	ஞான	ேநாக்கத்தால்	பார்க்கிற	சாமர்த்திய ள்ளவர்	எல்லா	இடங்கைள ம்
இ ந்த	இடத்திலி ந்ேத	பார்த் க்	ெகாள்ளலாேம?"	என் 	பச்ைசக்	 ழந்ைத
ேபால்	ைகெகாட் ச்	சிரித் 	அவைரக்	ேகலி	ெசய்தாள்	மகாமண்டேல வரரின்
தல்வி.

"நீ	ெபரிய	 ம் க்காரப்	ெபண்!	உன்	தந்ைதயின்	 ழ்ச்சி,	சா ரியம்
ஆகியவற்றில்	 க்கால்	பங் 	உனக் 	வந்தி க்கிற "	என் 	சிரிப் க்கிைடேய
றிக்	ெகாண்ேட	 ற்றிப்	பார்ப்பதற்காக	எ ந்தி ந்தார்	 றவி.

ழல்ெமாழி	அவைர	அைழத் க்	ெகாண் 	அவ க் 	 ன்	நடந்தாள்.

"அ கேள!	 றவிக க் 	 க்கால ம்	உண ம்	திறன்	உண்ெடன் 	ேகள்விப்
பட் க்கிேறன்.	இத்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	எதிர்காலத்ைதப்	பற்றிய	சில
க்கியமான	ெசய்திகைளப்	பற்றி	நான்	உங்களிடம்	ஆ டம்	ேகட்கப்	ேபாகிேறன்."

"ஆகா	தாராளமாகச்	ெசால்கிேறன்.	எதிர்காலம்	ஒளி	நிைறந்ததாக	இ க்கப்
ேபாகிற .	ெவற்றிக ம்,	ெசல்வங்க ம்	விைளயப்	ேபாகின்றன.	மாதந்	தவறாமல்
ன் 	மைழ	ெபாழியப்	ேபாகிற ..."

"ேபா ம்!	ேபா ம்!	நி த்திக்	ெகாள் ங்கள்.	உலகத்தில்	 தல்	ேசாதி டன்
பிறந்ததிலி ந் 	இன் 	வைர	ெபா வாக	எல்ேலா ம்	ைவத் க்	ெகாண் க்கிற
நாைலந் 	 	 ட்ைடகைளேய	நீங்க ம்	அவிழ்த் 	வி கிறீர்கேள?	மாதம்
ன் 	மைழ	ெபய்வைத	இன்ெனா வர்	 றியா	அறிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்?

வளத் க் 	இ ப்பிடமான	நாஞ்சில்	நாட் ல்	மாதம்	 ப்ப 	நா ம்	எங்ேகயாவ
மைழ	ெபய் 	ெகாண் தான்	இ க்கிற ..."	 ன்னால்	நடந் 	ெகாண் ந்த
ழல்ெமாழி	தி ம்பி	நின் 	அவைரக்	ேகலி	ெசய்தாள்.

அப்ேபா 	அவர்கள்	இ வ ம்	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	ெதற்



ைலயில்	ஒ 	 க்கியமான	ப திக் 	வந்தி ந்தார்கள்.	கண்ணா 	ேபான்ற
வர்களில்	தீட் யி ந்த	உயிர்க்கைள	ெசாட் ம்	ஓவியங்கைளெயல்லாம்	பார்த் க்

ெகாண்ேட	நடந்தார்	 றவி.	மகாமன்னராகிய	பராந்தகப்	பாண் யரின்	வீரச்
ெசயல்கள்	அந்த	ஓவியங்களில்	தீட்டப்பட் ந்தன.	இன் ம்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்
அரச	மரைபச்	ேசர்ந்த	வீரர்களின்	ேபார்	ெசயல்கள்,	வாழ்க்ைகக்	காட்சிகள்,	அறச்
ெசயல்கள்,	தி ப்பணிகள்	எல்லாம்	தீட்டப்பட் ந்தன.	அந்த	ஓவியங்கைள
நிமிர்ந் 	பார்க் ம்	ேபா 	இளந்	 றவியின்	மயக் ம்	 கத்தில்	ெப மிதச்	சாயல்
படர்ந்த .	விரிந் 	அகன்ற	வீர	மார் ம்,	ெசறிந் 	உயர்ந்த	ேதாள்க ம்	விம்மிப்
ைடத்தன.	விழிகளில்	அற் தமானெதா 	ஒளி	மின்னிய .	 றவிக் 	மனதில்
ய	நிைன ,	 ழ்நிைலகைள	மறந்த	ஒ 	ெப ம்	பரவசம்	உண்டாயிற் .

தன்ேனா 	 ழல்ெமாழி	என்ற	ெபண்	வந் 	ெகாண் ப்ப 	 ட	அவ க்
மறந் 	ேபாய்விட்ட .	 வர்ப்பரப்பில்	 க் ம்	உயிர்களாக	நின்ற	அந்த
ஓவியங்களில்	பந்த	பாசங்கள்	இல்லாத	 றவியின்	உணர்ச்சிையக்	கவர	அப்ப
என்னதான்	இ ந்தேதா?	எதிேர	பார்க்காமல்	 வைரக்	கண் 	ெகாண்ேட
நடந்தவைர	"நில் ங்கள்!	இதற் 	ேமல்	ேபாகக்	 டா .	இனிேமல்	க ைமயான
பா காப் க் 	உட்பட்ட	இடம்"	என் 	 க்ேக	ைக	நீட் 	வழிமறித்தாள்
ழல்ெமாழி.
வர்ச்	சித்திரங்கள்	என்ற	கன லகத்திலி ந் 	வி பட் 	எதிேர	பார்த்தார்	 றவி.

அந்த	இடத் க் 	எதிேர	இ ந்த	அைற	வாயிலில்	 ய	ெவள்ைளத்	திைர
ெதாங்கிய .	திைரயில்	பாண் ப்	ேபரரசின்	அைடயாளச்	சின்னமாகிய	மீனின்
உ வ ம்	நாஞ்சில்	நாட் க்	கலப்ைப,	ேமழி	வ வங்க ம்	ெபரிதாக
வைரயப்பட் ந்தன.	திைரக் 	இப்பால்	மின்னல்	தண் 	ேபால்	ஒளி	வீ ம்	உ விய
வாள்க டன்	இரண் 	யவன	வீரர்கள்	காவல்	 ரிந் 	ெகாண் ந்தனர்.	'அடல்
வாள்	யவனர்'	என்ற	சங்கத்	தமிழ்	 ல்களின்	வர்ணைனக் 	ஏற்பக்	க ெம கில்
பி த் ப்	பி த் 	உ வாக்கிய	இரண் 	பயங்கரச்	சிைலகள்	நிற்ப 	ேபால்	ஆடாமல்,
அைசயாமல்	நின் 	ெகாண் ந்தனர்	அந்த	யவன	நாட் க்	காவல்	வீரர்கள்.

"ஏன்	இதற் 	ேமல்	ேபாகக் டா 	என்கிறாய்?	ேபானால்	என்னவாகிவி ம்?"
என் 	ேகட்டார்	 றவி.

"நான்	தான்	 ன்னேமேய	ெசான்ேனேன!	இந்த	மாளிைகயில்	என்	தந்ைதயாரின்
வி ப்பத் க் 	இணங்கத்தான்	ஒவ்ெவா வ ம்	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
அவ ைடய	உத்தரைவ	மீறினால்	அவ க் க்	ேகாபம்	வந் 	வி ம்.	என்ன
ெசய்வார்	என்ேற	ெசால்ல	 யா ."

"யா ம்	பார்க்கக்	 டாத	அைறகளில்	இ ம்	ஒன்ேறா?"

"ஆமாம்!"



"அப்ப யானால்	சரி!	இதற் 	ேமல்	நாம்	ேபாக	ேவண்டாம்.	உன்	வார்த்ைதக் 	நான்
கட் ப்ப கிேறன்.	ஆனால்	அந்தத்	திைறக் ப்	பின்னால்	என்ன	இ க்கிற
என்பைதயாவ 	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாேமா?"	-	 றவி	ேகட்டார்.

ழல்ெமாழி	ெகாற்ைகத் ைற	ஒளி	 த் க்கைளப்	ேபான்ற	தன்	அழகிய
பல்வரிைச	ெதரியச்	சிரித்தாள்.	"அ கேள!	நீங்கள்	ெபரிய	தந்திரக்காரர்.	அந்த
இடத் க்ேக	ேபாகக் டாெதன் 	நான்	ெசால்கிேறன்.	நீங்கேளா	அங்ேக	என்ன
இ க்கிறெதன் 	ேகட்கிறீர்கள்?	ெகட் க்கார	மனிதர்தாம்	நீங்கள்."

"ெசால்லாவிட்டால்	ேபாேயன்.	நான்	ஆ டத்தால்	கண் 	பி த் த்	ெதரிந்
ெகாண்டால்	அப்ேபா 	என்ன	ெசய்வாய்?	இேதா	கண் 	பி த் 	வி கிேறன்	பார்!"
என் 	ெசால்லி	ஏேதா	மந்திரத்ைத	உச்சரிக்கிறவர்	ேபால்	பாவைன	ெசய்தார்.

"அேட	அப்பா!	கண் பி த் 	வி வீர்கேளா?	எங்ேக,	கண் பி த் ச்	ெசால்லி
வி ங்கேளன்,	பார்ப்ேபாம்."

"இேதா	ேகட் க்	ெகாள்,	ெதன்பாண் 	ேவந்தர்	மரபின்	 ந்தர	 ம்,	வீர	வா ம்,
ெபாற்	சிம்மாசன ம்	ஆகிய	அர ரிைமச்	சின்னங்கள்	இ க்கின்றன	அங்ேக."

றவியின்	ஆ டத்ைதக்	ேகட் 	அதிர்ந் 	ேபாய்	நின்ற	 ழல்ெமாழியின்
கத்தில்	ஈயாடவில்ைல.
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தி நந்திக்கைரச்	சமணப்	ெப ம்பள்ளியின்	வாசலில்	அந்தப்	 க்கார	ஊைமப்
ெபண்ணிடம்	ேசந்தைனப்	பற்றி	விசாரித் 	விட் த்	தளபதி	வல்லாளேதவன்
சாைலயில்	இறங்கிச்	ெசன்ற	சில	கணங்க க் ப்	பின்	ஓர்	அதிசய	நிகழ்ச்சி
நைடெபற்ற .	அதிசயெமன்றால்	ெவ ம்	அதிசயமா	அ ?	வியப்ைப ம்,
திைகப்ைப ம்	ஒ ங்ேக	உண்டாக்கக்	 ய	அதிசய	நிகழ்ச்சி	அப்ேபா 	அங்ேக
நைடெபற்ற .

சமணப்	பள்ளியின்	கிழக் ப்	 றம்,	இ ப 	 ப்ப 	அ 	பள்ளத்தாக் 	நிலமாக
இ ந்த .	அந்தப்	பள்ளத்தாக் ப்	பிரேதசத்தில்	சிறிய	காட்டா 	ஒன்றின்	கிைளக்
கால்வாய்	பாய்ந் 	ெகாண் ந்த .	கால்வாய்க் 	அப்பால்	சமெவளி	நிலத்தில்
ெந ந் ரத் க் 	ெந ந் ரம்	பாக் 	மரங்க ம்	ெதன்ைன	மரங்க ம்
அடர்த்தியாக	வளர்ந்தி ந்தன.	பாக் 	மரங்களின்	 ரில்	மி மி ெவன்
மின் ம்	 க்ேகாண	வ வப்	பச்ைச	இைலக ம்,	ெகாத் க்	ெகாத்தாக	மிள க்
ெகா க ம்	த விப்	படர்ந்தி ந்தன.

தளபதியின்	தைல	ேமற்ேக	தி நந்திக்கைரச்	சாைலயின்	தி ப்பத்தில்
மைறந்தேதா	இல்ைலேயா,	தைரயின்	இைடெவளி	ெதரியாமல்	படர்ந் 	கிடந்த
கீழ்ப் றத் ப்	பள்ளத்தின்	ப ைமயிலி ந் 	இரண் 	ெசந்நிறக்	 திைரக ம்	ஒ
ட்ைட	மனித	உ வ ம்	ெம வாக	ெவளிேயறி	ேமட் க் 	வந்தன.	அந்த	உ வேம

நாராயணன்	ேசந்தன்.

அப்ேபா ம்	அந்தப்	 க்காரப்	ெபண் டன்	அவள்	தந்ைத ம்	அங்ேக	தான்
உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்தார்.	என்ன	ஆச்சரியம்?	எந்த	ஓர்	அழகிய	ெபண்ைணப்
பிறவிச்	ெசவி 	என் ம்	பிறவி	ஊைம	என் ம்	தளபதி	எண்ணி,	பைடத்தவன்
ைககைளத்	 ற்றிக்	ெகாண் 	ேபானாேனா,	அந்தப்	ெபண்	இப்ேபா 	நாராயணன்
ேசந்தனிடம்	வாய்	திறந் 	ேபசினாள்.	"ஐயா!	நீங்கள்	 றியப ேய	அந்த	மனிதரிடம்
ந த் 	ஏமாற்றி	அ ப்பி	விட்ேடாம்.	நான்	ஊைமயாகேவ	ந த் 	விட்ேடன்.	என்
தந்ைத ம்	தமக் 	ஒன் ம்	ெதரியாெதன் 	பதில்	ெசால்லி	அ ப்பிவிட்டார்"	என்
யிலின்	இனிைம ம்	யாழின்	நளின ம்	ெசறிந்த	 ரலில்	நாராயணன்

ேசந்தனிடம்	 றினாள்	அந்தப்	 க்காரப்	ெபண்.

"மிக ம்	நல்ல	காரியம்	ெசய்தீர்கள்!	உனக் ம்	உன்	தந்ைதக் ம்	நான்	என்
நன்றிையத்	ெதரிவித் க்	ெகாள் கிேறன்,	ெபண்ேண!"	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	தன்	இ ப் க்	கச்ைசைய	அவிழ்த் 	இரண் 	ெபாற்கா கைள	அந்தப்
ெபண்ணிடம்	எ த் க்	ெகா த்தான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.	வட்டமாக	இ ந்த



அந்தக்	கா களின்	ஒ றம்	மகர	மீன்	வ வம்,	இன்ெனா 	 றம்	யாைனயின்
உ வம்	அைமந்தி ந்தன.	பாண் ய	நாட் ல்	பராந்தகனின்	இ திக்	காலத்தில்
ெவளியிடப்	ெபற்ற	நாணயங்கள்	அைவ.

கா கைளப்	ெபற் க்	ெகாண் 	மலர்ந்த	 கத்ேதா 	ைக	 ப்பி	வணங்கினாள்
அவள்.

"ஐயா!	நீங்கள்	அ க்க 	இந்தப்	பக்கம்	 திைரயில்	வந் 	ேபாக	ேவண் ம்!"
உபசாரத் க்காகச்	ெசால் கிறவைனப்	ேபாலக்	கிழவன்	அந்த	வார்த்ைதகைளச்
ெசான்னான்.

உடேன	நாராயணன்	ேசந்தன்	 கத்தில்	 ம் 	மிளிரச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
கிழவைன ம்	அவன்	ெபண்ைண ம்	பார்த் ,	"ஆகா!	அதற்ெகன்ன?	அ க்க
வ வதற் 	தைடயில்ைல.	ஆனால்	அ க்க 	என்னிடத்தில்	இரண் 	ெபாற்கா கள்
இ க்காேத?"	என் 	 த்தலாக	ஒ 	ேபா 	ேபாட் விட் ப்	 றப்பட்டான்.

அவன்	 றப்ப கிற	சமயத்தில்,	"ெகாஞ்சம்	 க்கள்	த கிேறன்.	உங்கள்
இல்லத் க் க்	ெகாண் 	ெசல் ங்கள்"	என் 	 றிப்	 க்கைள	அள்ளினாள்
அவள்.	"அதற் ப்	பயேன	இல்ைல.	நான்	இன் ம்	ஒற்ைறக்	கட்ைடதான்!"	என்
றி	நைகத்தான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

"இன் மா	உங்க க் த்	தி மணம்	ஆகவில்ைல?"	என் 	ேகட்டார்	கிழவர்!
"உங்கள்	மகைளப்	ேபால	ஓர்	அழகான	நல்ல	ெபண்	கிைடக்கிற	வைர	தி மணேம
ெசய் 	ெகாள்வதில்ைல	என் 	கங்கணம்	கட் க்	ெகாண் க்கிேறன்"	என்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ஓரக்கண்ணால்	அந்தப்	 க்காரப்	ெபண்ைண	ேநாக்கினான்.
அவள்	தைலையக்	 னிந் 	ெகாண்டாள்.

"வ கிேறன்,	ெபரியவேர!"	என் 	ஒ 	 திைரயில்	ஏறிக்	ெகாண்
இன்ெனான்றின்	க வாளக்	கயிற்ைறப்	பி த்தவாேற	பக்கத்தில்	நடத்திக்	ெகாண்
றப்பட்டான்	ேசந்தன்.

வந்த	வழிேய	தி ம்பிச்	ெசன் 	 ன் 	எந்தச்	சாைலயில்	பறளியாற்
ெவள்ளத்தினால்	உைடப் 	ஏற்பட் ப்பதாகத்	தளபதியிடம்	ெசால்லி	அவைனச்
ற் 	வழியில்	இ த்த த்தாேனா	அேத	சாைலயில்	தான்	இப்ேபா 	ெசன்றான்

ேசந்தன்.	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத் 	நிகழ்ச்சிகளில்	கலந் 	ெகாள்வதற்காகச்
ேசந்த ம்	அரண்மைனக் ப்	ேபாகிறான்	ேபாலி க்கிற .	ேபாகட் ம்.	அவ க் ம்
ன்ேப	ேநயர்கைள	அரண்மைனக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	அங் 	நடக் ம்

வி வி ப்பான	நிகழ்ச்சிகைளக்	காண்பித் 	விட	வி ம் கிேறன்	நான்.
தி நந்திக்கைரச்	சமணப்பள்ளியில்	ேசந்தனால்	ஏமாற்றப்பட் 	மனம்	ேசார்ந்



கால்நைடயாகக்	கிளம்பிய	தளபதி	வல்லாளேதவ ம்,	ஏமாற்றிவிட் க்	 திைரயில்
கிளம்பிய	ேசந்த ம்	 றத்தாய	நாட் 	அரண்மைனக் 	வந் 	ேசர	ெவ 	ேநரம்
ெசல் மாைகயினால்	நாம்	 ந்திக்	ெகாண் 	விடலாம்.

"திைரைய	அகற்றி	வி ங்கள்"	என் 	மகாமண்டேல வரர்	 றிய டேன	திைரக் ப்
பின்னாலி ந் 	ஆள்	நடந் 	ெசல் ம்	அரவம்	ேகட்ட ம்	அங்ேக	 யி ந்த
அத்தைன	ேப ம்	பரபரப்பைடந்தார்கள்.	"பி !	பி !	யாராயி ந்தா ம்	ஓ 	தப்பி
விடக் டா "	என் 	அங்கி ந்த	காவல்	வீரர்கைளப்	பார்த் க்	 ச்சலிட்டார்
மகாமண்டேல வரர்.	அங் 	நின் 	ெகாண் ந்த	ெமய்க்காப்பாளர்க ம்,	காவல்
வீரர்க ம்	வாள்கைள	உ விக்	ெகாண் ம்,	 ர்ைமயான	ேவல்கைள	ஓங்கிக்
ெகாண் ம்	தடதடெவன் 	ஓைச ண்டா ம்ப த்	திைரக் ப்	பின்னால்
பாய்ந்ேதா னர்.	திைரக் ப்	பின்னாலி ந்த	ப தியில்	சாளரங்கேளா,
கதிர்மாடங்கேளா,	பலகணிகேளா	இல்லாததால்	பகல்	ேநரத்திேலேய	இ ண்
கிடந்த .	அதன்	காரணமாகத்	ேத ச்	ெசன்றவர்கேள	ஒ வர்	ேமல்	ஒ வர்
ேமாதிக்	ெகாண்டனர்.	கண் பி க்க	ேவண் ய	ஆள்	மட் ம்	அகப்படேவ	இல்ைல.
மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தின்	பின் றம்	 வேராரமாக	ஒ 	ப க்கட் 	கீழ்
ேநாக்கி	இறங்கிச்	ெசன்ற .	அ 	அரண்மைனயின்	நிலவைறக் ச்	ெசல் ம்
பாைத.	 றத்தாய	நாட் 	அரண்மைனயின்	பல	ப திகளில்	அைமந்தி ந்த
நிலவைறகளில்	 க்கியமான 	அ தான்.	ேபார்க்	காலங்களி ம்,	அரசியல்
ழப்பமான	 ழ்நிைலகள்	ஏற்ப ம்	காலத்தி ம்,	அரண்மைனயி ள்ள

விைல யர்ந்த	கைலப்ெபா ள்கள்,	சிைலகள்,	 ன் ள்ள	ேவந்தர்கள்	வழங்கிய
நாணயங்கள்,	உபேயாகித்த	ஆ தங்கள்,	கவசங்கள்	இவற்ைறெயல்லாம்	அந்த
நிலவைறயில்	பா காப்பாகப்	பத்திரப்ப த்தி	ைவப்ப 	வழக்கம்.

திைரக் ப்	பின்னால்	ஒளிந்தி ந்தவன்	தப்பிச்	ெசன்றி ந்தால்	கீேழ
நிலவைறக் ச்	ெசல் ம்	ப க்கட்ைடத்	தவிர	ேவெறந்த	வழியினா ம்	தப்பிச்
ெசன்றி க்க	 யா .	சிலர்	நிலவைறக் ள்	ேபா ம்	வழியி ம்	சிறி 	 ரம்
ெசன் 	ேத னார்கள்.	ஆள்	அகப்படவில்ைல.	ப க்கட் 	ஆரம்பமா ம்	இடத்தில்
ஒ 	சிறிய	ச ரமான	ெவள்ைளப்	பட் த்	 ணி	கிடந்த .	அைத	எ த் க்
ெகாண் 	ேபாய்	மகாமண்டேல வரரிடம்	ெகா த்தார்கள்.

"ஆள்	அகப்படவில்ைலயா?"	என் 	சினம்	ெபாங் ம்	 ரலில்	அதட் க்	ேகட்டார்
அவர்.

"நிலவைறக் ள்	ேபாய்த்	தப்பிச்	ெசன்றி க்கலாெமன் 	ெதரிகிற .	ப 	இறங் ம்
வழியில்	இந்தப்	பட் த்	 ணி	கிடந்த "	என் 	ெசால்லி	 ணிைய	அவரிடம்
ெகா த்தார்கள்	ேத ச்	ெசன் 	தி ம்பியவர்கள்.

"உடேன	ஓ ப்	ேபாய்க்	கீேழ	நிலவைறக் 	இறங் ம்	வழியின்	கதைவ	அைடத்



ன் றமாகத்	தாழிட் 	வி ங்கள்"	என் 	 றி	அவர்கைள	ம ப ம்	 ரத்தினார்
மகாமண்டேல வரர்.	அவர்கள்	கதைவ	அைடக்கச்	ெசன்ற ம்	அங் 	 யி ந்த
அத்தைன	ேப க் ம்	ந வில்	அந்தப்	பட் த்	 ணிைய	விரிக்காமல்	ஒ
ைலயில்	 ணின்	ம றம்	மைறவில்	ேபாய்	நின் 	ெகாண் 	அைத	விரித் ப்

பார்த்தார்.	பய ம்	கலவர ம்	அைடந்த	பீதியின்	நிழல்	பதிந்த	 கங்களால்
ஒ வைரெயா வர்	பார்த் க்	ெகாண் 	மகாராணியா ம்	 ற்றத்	தைலவர்க ம்
மந்திராேலாசைன	மண்டபத் 	இ க்ைககளில்	வீற்றி ந்தனர்.	ெமய்க்
காப்பாளர்க ம்,	வீரர்க ம்	நிலவைறக் ச்	ெசல் ம்	வழிைய	அைடப்பதற்காக
அதன்	கனமான	ெபரிய	மரக்கதைவ	இ த் 	 ம்	ஓைச	மண்டபம்	எங் ம்
எதிெராலித்த .

மகாமண்டேல வரர்	விரித் ப்	பார்த்த	அந்தப்	பட் த்	 ணியில்	ஏேதா	ஒ
றிப்பிட்ட	 ழிவின க் 	அைடயாளச்	சின்னம்	ேபான்றெதா 	சித்திரம்

தீட்டப்பட் ந்த .

ஒ 	வீர	இைளஞன்	தன்	வல 	ைகயில்	உ வி	ஏந்திய	வாளினால்	தன 	தைலைய
அரிந் 	 தி	ஒ க	இட 	ைகயால்	தாங்கி	நிற்ப 	ேபால்	அந்த	ஓவியம்
அைமந்தி ந்த .	அந்த	இைளஞர்களின்	தைல றமாக	மகரமீன்	இலச்சிைன ம்
ெபாறிக்கப்பட் ந்த .	அவர்	அந்த	ஓவியத்ைதக்	கவனமாகப்	பார்த்தார்.	பட் த்
ணியில்	வைரயப்	ெபற்றி ந்த	அந்த	அைடயாளச்	சின்னம்	அவ க் ப்
தியதல்ல.	ெதன்னவன்	ஆபத் தவிகளின்	அைடயாளம்	அ .	ஆபத் தவிப்
பைடையச்	ேசர்ந்த	ஒவ்ெவா 	வீர ம்	அந்த	மாதிரித்	 ணிைய	இ ப் க்
கச்ைசயாக	அணிந் 	ெகாள்வ 	வழக்கம்.

பட் த்	 ணிைய	ம த் 	ைவத் க்	ெகாண்டார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	அவர்
மனத்தில்	பல	விதமான	சந்ேதகங்கள்	உண்டாயின.

'ஆபத் தவிப்	பைடகைளச்	ேசர்ந்த	யாவ ம்	இப்ேபா 	ேகாட்டாற்றி ள்ள	ெதன்
திைசப்	ெப ம்	பைடயின்	 யி ப்பில்	அல்லவா	தங்கியி க்கிறார்கள்?
அவர்கேளா	அல்ல 	அவர்களில்	ஒ வேனா	இப்ேபா 	இங்ேக	எப்ப 	வந்தி க்க

ம்?	திைரக் ப்	பின்னால்	ஒளிந்தி ந்தவன்	ஆபத் தவிகளில்	ஒ வன்
தாேனா?	அல்ல 	என்ைறக்காவ 	ெதன்னவன்	ஆபத் தவிகள்	இங்ேக
அரண்மைனக் 	வந்தி ந்த	ேபா 	நிலவைறக் 	அ கில்	இைதத்	தவறிப்	ேபாட்
விட்டார்களா?	இந்தப்	ெபா ள்	நிலவைறக்க கில்	கிடந்ததனால்	மட் ம்	நாம்
ஆபத் தவிகளின்	ேமல்	சந்ேதகப்பட் 	வி வதற்கில்ைல.	ேவ 	எவனாவ
நம் ைடய	பைகவர்களின்	ைகயாளாகிய	ஒற்றன்	வந் 	ஒட் க்	ேகட் 	விட் ப்
ேபாயி க்கலாம்.	நாம்	இந்தத்	 ணி	ஒன்ைற	மட் ம்	சான்றாகக்	ெகாண்
யாைர ம்	 ற்றவாளியாக	 	எய் 	வி வதற் 	இயலா '	-	என் 	சிந்தித்

	ெசய் 	ெகாண்டார்	மகாமண்டேல வரர்.



அவர்	 ண்	மைறவிலி ந் 	ம ப ம்	மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தின்	ந வில்
வந் 	நின்ற	ேபா 	அவ ைடய	உத்தர ப்	ப ேய	நிலவைறக்	கதைவ	அைடத்
விட்டதாக	வீரர்கள்	வந் 	 றினார்கள்.

எல்லா ைடய	கண்க ம்	அவ ைடய	 கத்ைதேய	 ர்ந் 	பார்த் க்
ெகாண் ந்தன.

"சந்ேதகப்பட் க்	ெகாண்ேட	இந்த	இடத்தில்	 ட்டத்ைத	நடத்தக்	 டா .
அவசியமானால்	நிலவைறையத்	திறந் 	தீபங்கேளா 	உள்ேள	ெசன் 	ேத ப்
பார்த் 	விடலாம்.	இந்த	மந்திராேலாசைன	மண்டபத்ைத	 ற்றி ம்	ெவளிப்
ப திகளில்	சந்ேதகப்படத்	தக்க	 திய	மனிதர்கள்	யா ம்	இல்ைல	என்
உ தியாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	 ன்னால்	 ற்றத்தைலவர்	 ட்டத்ைத
இங்ேக	ெதாடங் வ 	நன்றாயிரா "	என் 	தம்	க த்ைதக்	 றினார்
பவழக்கனிவாயர்.

ஏேதா	கவைலயில்	ஆழ்ந் 	ேபாய்	அமர்ந்தி ப்பவர்	ேபால்	தைல னிந் 	ஒன் ம்
ேபசாமல்	உட்கார்ந்தி ந்தார்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியார்.

"பவழக்கனிவாயர்	 வ 	சரிேய!	'ேதரான்	ெதளி ம்	ெதளிந்தான்	கண்	ஐ ற ம்
தீரா	இ ம்ைப	த ம்'	-	என் 	ெதய்வப்	 லவராகிய	தி வள் வர்	 றியி ப்பைதப்
ப க்காதவர்கள்	நம்மில்	யா மில்ைல.	ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசியல்
இரகசியங்கைள	அறிவதற்காக	யார்	யாேரா	 ழ்ச்சி	ெசய்கிறார்கள்
ேபாலி க்கிற .	இல்ைலயானால்	அந்தரங்க	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டம்
நைடெப ம்	இந்த	இடத்தில்	நமக் 	மிக	அ கில்	வந் 	ஒளிந்தி க் ம்
அள க் 	ஒ 	 ன்றாவ 	மனித க் த்	 ணி 	ஏற்ப மா?"	என்றார்
பல்லாயிரங்	காலத் ப்	பயிர்	ேபாலச்	சிறந்த	ெதான்ைம	வாய்ந்த
அதங்ேகாட்டாசிரியர்	 ம்பத்தில்	பிறந்த	ஆசிரியர்.	ப ப்பின்	ெப மித ம்
கைலயின்	எழி ம்	ஒ ங் 	ெதன்ப ம்	அவ ைடய	ஒளி	ெபா ந்திய
கமண்டலத்தில்	இைதச்	ெசால் ம்ேபா 	கவைல	இ ள்	 ழ்ந்தி ந்த .

"மகாராணியா ம்,	மகாமண்டேல வர ம்	இங் 	வ வதற் 	 ன்	நாங்கள்	இேத
இடத்தில்	நீண்ட	ேநரமாகப்	பல	ெசய்திகைள ம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்ேதாம்.
அப்ேபாெதல்லாம்	திைரக் ப்	பின்னால்	யா ம்	ஒளிந்தி ந்ததாக	எங்க க் த்
ெதரியவில்ைலேய"	என்றார்	 ற்றத்	தைலவர்க ள்	ஒ வராகிய	கழற்கால்
மாறனார்.

"ஒளிந்தி க்கவில்ைல	என் 	நீங்க ம்	நா ம்	எப்ப 	உ தியாகச்	ெசால்ல
ம்?	ஒ 	ேவைள,	ேபச்சில்	கவனமாக	இ ந்த	நாம்	கவனிக்காமல்



இ ந்தி க்கலாம்.	திைரக் ப்	பின்னால்	இ ப்பைத	இங்ேக	உட்கார்ந் 	ேபசிக்
ெகாண் ந்த	நாம்	எப்ப க்	கவனித்தி க்க	 ம்?	நம்	ேபச்ைசேய	தப்பி
ஓ னவன்	 வ ம்	ேகட் ந்தா ம்	ஆச்சரியப்ப வதற் 	இல்ைல"	என்
கழற்கால்	மாறனாரின்	க த்ைதத்	தி த்தினார்	நன்கனிநாதர்.

"இந்த	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டத்ைத	இவ்வள 	நடந்த	பின் ம்	இன்ேற
நிகழ்த் வாேனன்?	நாைளக் த்	தள்ளிைவத் 	விடலாேம!"	என்றார்	அ வைர
ஒன் ம்	ேபசாமல்	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்தி ந்த	வானவன்மாேதவியார்.

"ஆம்!	அப்ப ச்	ெசய்வ தான்	நல்ல "	என்ற	 ரல்	எல்ேலா ைடய	வாயிலி ந் ம்
ஒலித்த .	ஆனால்	மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	மட் ம்
வாையத்	திறக்கேவ	இல்ைல.	அவ ைடய	ெமௗனத்ைத	மகாராணி	கவனித்
விட்டார்.

"மகாமண்டேல வர ைடய	க த் 	என்னேவா?"	என் 	ெமல்லக்	ேகட்டார்
மகாராணி.

" ட்டத்ைத	இன்ேற	நடத்தி	விட	ேவண் ெமன்ப தான்	என்	க த் .
ேவண் மானால்	இந்த	இடத்தில்	நடத்தாமல்	ேவேறார்	இடத்தில்	நடத்தலாம்.
இன்ைறக் 	என் 	 றிப்பிட்ட	 ட்டத்ைத	இன்ேற	நடத்தலாம்.	நடத்தாமல்
ேபாவதால்	எத்தைனேயா	 திய	ெதால்ைலகள்	உண்டாகலாம்"	என் 	அவர்
உ திெமாழி	 றிய	ேபா 	அதில்	தீர்மானமான	பி வாதம்	ஒலித்த .
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இந்த	அத்தியாயத்தின்	கைத	நிகழ்ச்சிையத்	ெதாடங் வதற் 	 ன்னால்
ேநயர்க க் 	ஒ 	சில	சரித்திர	உண்ைமகைளத்	ெதளிவாகச்	ெசால்லிவிட
ேவண் ய 	அவசியமாகிற .	பாண் யர்	அரச	மர 	பற்றி ம்,	அவர்	வீரச்
ெசயல்கள்	பற்றி ம்	சிறி 	அறிந் 	ெகாண்டால்	கைதயின்	ேமற்ப திகைள
நன்றாக	விளங்கிக்	ெகாள்வதற் 	 ம்.

அளவற் ப்	பரந்த,	காலத்தின்	ேபெரல்ைலக் ம்	எட்டாமல்	விரிந் 	ெகாண்ேட
ேபாகின்ற	பழைமையத்	தன்	 லச்	ெசல்வமாகக்	ெகாண்ட	பாண் யர்	மரபின்
தலரசன்	வ வம்பலம்	நின்ற	பாண் யன்.	நிலந்த 	தி வின்ெந ேயான்	என ம்,

மாகீர்த்தி	என ம்	சிறப் ப்	ெபயர்கள்	 ண் ந்தான்	இம்	மன்னன்.	தமிழ்
ெமாழியின்	 	 தல்	தனி	 லாக ம்,	இலக்கணக்	களஞ்சியமாக ம்
விளங் ம்	ெதால்காப்பியம்,	இவன்	அைவயில்	ெப ம்	 லவராக	விளங்கிய
அதங்ேகாட்டாசிரியர்	தைலைமயில்	தான்	அரங்ேகற்றம்	ெபற்ற .
அதங்ேகாட்டாசிரியன்	வழி ைறயினரான	ஒவ்ெவா வ ம்	பிற்காலத்ேத
பன் றாயிரம்	ஆண் கள்	அேத	 ப்ெபயர்	ெகாண் 	தமிழின்	 கழ்	பரவ
வாழ்ந்தி க்கலாம்.	இந்தக்	கைதயில்	வ ம்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	பைழய
அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	பிற்காலத்	தைல ைறயினரில்	ஒ வராக	இ க்க
ேவண் ெமன் 	ெகாண் 	இந்தக்	கைதக்காகக்	கற்பைன	ெசய்யப்பட்ட
பாத்திரமாவார்.

வ வம்பலம்	நின்ற	பாண் யன்	(இந்தக்	கைத	நிக ம்	காலத்தின்	ெதன்பாண்
நாட் ன்	வற்றாத	நீர்	வளத் க் க்	காரணமாக	இ க் ம்	பறளியா 	எனப்ப ம்
பஃ ளியாற்ைற	 ன் 	 தன் தலாக	ெவட் வித்தான்.	கடல்	ெதய்வத்ைத
வழிபட் க்	ெகாண்டா ம்	' ந்நீர்	விழா'	என்ற	விழாைவ	ஏற்ப த்தினான்.
தைலச்சங்கத்தின்	இ தியில்	ஆண்ட	ெப ம்	ேபரரசனான	இவன்	காலத் க் ப்
பின்	பல்யாகசாைல	 மிப்	ெப வ தி	என்ற	மன்னன்	 ற்ப்பிடத்தக்கவன்.

இவர்கள்	காலத் க் ப்	பின்	கைடச்சங்க	காலத் க் 	 ன் ள்ள	கால
இைடெவளி	பாண் யர்	வரலாற்றின்	இ ள்	 ழ்ந்த	ப தியா ம்.	கைடச்
சங்கத்தின்	 தல்	பாண் ய	மன்னாகிய	 டத்தி மாறன்	காலத்தில்	 மரிமைலத்
ெதாட ம்,	 மரியா ம்,	 மரி	நா ம்	-	ஆகிய	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	ெதன்ேகா
நிலப்பரப் 	 வ ம்	கடல்ேகாளால்	அழிந்த .	இனிய	ெப ங்கன 	ேபால்,
அழகிய	 ைவக்	காவியம்	ேபால்,	சிறந் 	இலங்கிய	கபாட ரம்	என்ற	நகரத்ைதக்
கடல்	வி ங்கிவிட்ட .



டத்தி மாற க் ப்	பின்	பதிைனந் 	பாண் ய	அரசர்களின்	வழி ைறக்
அப்பால்	இ தி	மன்னனாகிய	நம்பி	ெந ஞ்ெசழியேனா 	கைடச்சங்கப்	பாண் யர்
மர 	 ந் 	வி கிற .	நம்பி	ெந ஞ்ெசழிய க் ப்	பின்	பாண் ய	நாட் ல்
களப்பிரர்களின்	ஆதிக்கம்	ஏற்பட்ட .	பாண் யன்	க ங்ேகான்	தைலெய த்த
பின்ேப	பாண் 	நாட் ல்	களப்பிரர்	ஆட்சி	ஒழிந்த .	

"தன்பா ரிைம	நன்கனம்	அைமத்த
மானம்	ேபார்த்த	தாைன	ேவந்தன்
ஒ ங்கா	மன்னர்	ஒளிநக	ரழித்த
க ங்ேகா	ெனன் ம்	கதிர்ேவல்	ெதன்னன்"	

என் 	அவன்	 கைழ	ேவள்விக்	 ச்	ெசப்ேப 	ேபாற்றிப்	பா ய .	க ங்ேகான்
தலான	பிற்காலப்	பாண் யர்	வழியில்	ேகாச்சைடயன்,	இரணதீரன்,

ெந ஞ்சைடயன்	பராந்தகன்	 தலிய	 கழ்ெபற்ற	அரசர்கெளல்லாம்	ஆண்
த்த	பின்	வர ண	மகாராசன்	என் ம்	ஈ 	இைணயற்ற	ேபரரசன்	 ட் க்

ெகாண்டான்.	பிறவிக்	கடைலக்	கடக் ம்	ஞானத்ேதாணியாம்	தி வாசகத்ைத
எ திய	மாணிக்கவாசகப்	ெப மான்	இவ்வரசன்	காலத்திேலேய	வாழ்ந் ள்ளார்.
ைசவத்	தி ைறகளின்	ெதா ப்பாசிரியராகிய	நம்பியாண்டார்	நம்பி	தம் ைடய
ேகாயில்	தி ப்பண்ணியார்	வி த்தத்தில்	வர ண	மகாராசைனப்
கழ்ந்தி க்கிறார்.

வர ணனின்	 தல்வனான	சீமாறன்	சீவல்லபன்	தன்	இ 	மக்க ள்	 த்தவரான
வர ண	வர்ம க் ப்	பட்டம்	 ட் க்	ெகாண்டான்;	இவ க் ம்	வானவன்மாேதவி
என் ம்	பட்டத்தரசிக் ம்	பிறந்த	 தல்வேன	இந்தக்	கைதயில்	வ ம்
இராசசிம்மன்.

இனி	இங்ேக	தைலப்பில்	கா ம்	கரவந்த ரம்	பற்றிக்	காண்ேபாம்.	ெதன்பாண்
நாட் க் ம்	வடபாண் 	நாட் க் ம்	ந ேவ	ெநல்ேவலிக்	ேகாட்டத் த்
ெதன்ேகா யில்	பாண் யப்	ேபரர க் 	உட்பட்ட	சிற்றர 	ஒன் 	இ ந்த .
ேகாட்ைட ம்	ெகாத்தள மாகப்	பா காப் 	அைமப் டன்	கரவந்த ரம்	என்ற	ெபயர்
ெகாண் 	 கழ்	பரப்பிய .	இந்தக்	கைதயில்	வ ம்	இராசசிம்மனின்	தந்ைதயான
சைடயவர்ம	பராந்தகனின்	காலத்தில்	கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைட ம்	அதன்	ஆட்சி
உரிைம ம்	உக்கிரன்	என் ம்	 நிலேவள்	ைகயிலி ந்த .	ெச க்கின்
காரணமாக	உக்கிரன்	பாண் யப்	ேபரரைச	அவமதித்தான்.	அதனால்
ெப மன்னரான	பராந்தக	பாண் யர்	அவைன	அடக்கிச்	சிைறப்பி த் க்	ெகாண்
வந்தார்.	பாண் யனின்	சிைறயில்	சில	திங்கள்	 ன் ற்ற	பின்	ஒப் க்	ெகாண்
மீண் ம்	தன்	ேகாட்ைடையப்	ெபற்றான்	உக்கிரன்.	அதிலி ந் 	கரவந்த ரத்
ஆட்சி ம்	உக்கிரன்	ேகாட்ைட ம்	பாண் யப்	ேபரரசின்	 ன்ேனற்றத் க்
உ ைணயாக ம்,	ஆதரவாக ம்	இ ந்தன.	கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைட



உக்கிர ைடய	மகன்	உரிைமயாயிற் .

இதன்	பின்	பாண் 	நாட் 	அரசியலில்	இளவரசனான	இராசசிம்ம க் ம்,	அவன்
தாய்	வானவன்மாேதவிக் ம்	ஏற்பட்ட	 ழப்பம்	நிைறந்த	 ழ்நிைலகைள ம்,
வடபாண் 	நாட்ைட ம்,	ம ைரைய ம்,	வடதிைச	மன்னர்	ெவன்
ைகப்பற்றியைத ம்,	இராசசிம்மன்	தைலமைறவாகச்	ெசன்றைத ம்,	கைதையப்
ப த் 	வ ம்	ேநயர்கள்	அறிவார்கள்.	எஞ்சிய	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	வடக்
எல்ைலயாக	இ ந்த 	கரவந்த ரேம.	ெதன்பாண் 	நாட் க்	ேகாட்ைடயில்	 ற்றத்
தைலவர்கள்	 யி ந்த	அேத	நாளில்	கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைடயின்	வடக்ேக
பயங்கரமான	சில	சங்ேகத	நிகழ்ச்சிகள்	நடந்தன.	அதன்	சிற்றரசனாக	இ ந்த
ெப ம்	ெபயர்ச்	சாத்தன்	அதிர்ச்சியைடந் 	ேபாய்	உடேன	அரண்மைனயில்
மகாராணிையச்	சந்தித் 	விவரங்கைள	அறிவிப்பதற்காக	ஒ 	 தைன
அவசரமாக ம்	பரம	இரகசியமாக ம்	அ ப்பினான்.	இனிேமல்	கைதையப்
ப ங்கள்.	சரித்திரச்	 ழ்நிைல	ஒ வா 	விளங்கியி க் ம்.

தி நந்திக்கைரயிலி ந் 	கால்நைடயாகப்	 றப்பட்ட	தளபதி	எப்ப ம்	அன்
இர க் ள்	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்விட	ேவண் ெமன் 	 யாய்த்	 த்தான்.
அவன்	உள்ளம்	என்ன	ெசய்வெதன்றறியாமல்	தவித்த .	தி நந்திக்	கைரயிேலா,
அைதச்	சார்ந் ள்ள	இடங்களிேலா	பிரயாணத் க் 	 திைர	கிைடக் ெமன்
ேதான்றவில்ைல.	' க்கியமான	பல	ெசய்திகைளப்	பற்றி	ஆேலாசிக்க
ேவண் யி ப்பதனால்	மகாமண்டேல வரேரா,	 ற்றத்	தைலவர்கேளா,
காைலயிேலேய	 ட்டத்ைத	 த் க்	ெகாண் 	ஊர்க க் த்	தி ம்பியி க்க

யா .	என்ன	அவசரமாயி ந்தா ம்	நாைளக் த்	தான்	அரண்மைனயிலி ந்
றப்ப வார்கள்.	இப்ேபாேத	இங் 	எங்காவ 	 திைர	மட் ம்	கிைடத்தால்
ெபா 	மங் வதற் ள்	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்ச்	ேசர்ந் 	விடலாம்!'	இப்ப ப்
பலவா 	சிந்தித்த	பின்	கால்நைடயாகேவ	 ன்சிைறவைர	ெசல்வெதன் ம்	அங்ேக
யாரிடமாவ 	ேத ப்	பி த் க்	 திைர	வாங்கிக்	ெகாள்ளலாம்	என் ம்	ஒ

வான	தீர்மானம்	ெசய் 	ெகாண் 	 றப்பட்டான்	வல்லாளேதவன்.

சில	நாட்களாகத்	ெதாடர்ந் 	ெபய்த	மைழயின்	அளைவ ம்	ேசர்த் 	ெவயில்
வாட் ப்	பிழிந் 	ெகாண் ந்த .	சாைலயின்	இ ம ங்கி ம்	மரங்கள்	மட் ம்
இல்லாமல்	இ ந்தால்	தளபதி	நடந் 	ெசன்றி க்கேவ	 யா .	நாஞ்சில்	நாட் ன்
சிறப் களிெலல்லாம்	சிறப் 	அதன்	அற் தமான	சாைலகள்.	ஒவ்ெவா 	சாைல ம்
ஒ 	ப ஞ்ேசாைலயாகக்	காட்சியளிக் ம்.	சத்தியத்தின்	 ன் ம்	பின் ம்	அறம்
காரணத் ைணயாக	நிற்ப 	ேபால்	சாைலயின்	இ ற ம்	சிறி ம்	ெவயில்
ைழய	 யாதப 	அடர்ந்த	மரங்கள்	ப ைமக்	 ைடயாக	நின்றனெவன்றால்

நிழ க் க்	ேகட்கவா	ேவண் ம்?

ன்சிைறைய	ேநாக்கிச்	சாைலயில்	நடந் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	சாைலயின்



இ ற ம்	அழகிய	இயற்ைகக்	காட்சிகைளக்	கண்டான்	தளபதி.	பச்ைசப்
ப ம்பாய்	விரித்தாற்	ேபான்ற	ெநல்	வயல்கள்,	அவற்றின்	இைடேய ள்ள	நீர்ப்
பள்ளங்களில்	தீப்பி த்த 	ேபால்	மலர்ந் ள்ள	பல	ெசந்நிற	மலர்கள்,	க ம் த்
ேதாட்டங்கள்,	கதலிக்கா கள்,	கன்னிப்	ெபண்ைணப்	ேபால்	கலகலத் ப்	பா ம்
சிற்ேறாைடகள்!	என்ன	வளம்!	என்ன	அழ !	வாழ்நாள்	 வ ம்	அந்தத்
ெதன்பாண் 	நாட் 	காட்சிகளில்	ஒ 	 திய	அழ 	பிறந் 	ெகாண் ப்ப 	ேபால்
ேதான்றிய .

பல 	ஆண் க க் 	 ன்னால்	சங்க	காலத்தில்	ஒ சிைறப்	ெபரியனார்	என்ற
லவர்	நாஞ்சில்	நாட்ைடப்	பற்றி	வ ணித் ப்	பா யி க் ம்	 றநா ற் ப்	பாடலின்
அழகிய	க த் கள்	அவ க் 	நிைன க் 	வந்தன.

'விைதத்த	வித் கள்	தண்ணீர்	இல்ைலேய	என்பதனால்	 ைளக்காமற்
ேபாகமாட்டா.	 ைளத் ச்	ெசழித் க்	க ம் 	ேபால்	வள ம்.	ேகாைடக்	காலத்தில்
எங் ம்	வறட்சி	ெதன்ப ம்	ேபா 	ெபண்களின்	கண்கைள	ஒத்த	க ங் வைள
மலர்கள்	பா க் மிடெமல்லாம்	வளமாகப்	 த் க்	கிடக் ம்.	க ப் 	நிற	அ
மரத்ைத ைடய	மலர்கள்	உதிர்ந் 	மிதக் ம்ப 	நீர்க்	கால்கள்	கடைல	ேநாக்கி
ஓ ம்.'

'ஆகா!	இந்தப்	 லவ க் க்	க ங் வைளப்	 க்கைள	நிைனக் ம்	ேபாேத
ெபண்களின்	கண்கள்	தாேன	நிைன க் 	வ கிறேத!	உலகத்தில்	கவிேநாக்
என்பேத	இப்ப த்தான்	இ க் ம்	ேபா ம்!	அழ ள்ள	ஒ 	ெபா ைளப்	பார்க் ம்
ேபா 	அேத	அழ ள்ள	மற்ெறா 	ெபா ளின்	நிைனைவ	அ 	 ண்
வி கிறேதா?'

தன்ைன	அறியாமேல	தி நந்திக்கைரயில்	 	விற் க்	ெகாண் ந்த	அந்த	இளம்
ெபண்ணின்	எழில்	 கம்,	நிைன கள்	ஓ 	மைற ம்	அழகிய	தடக்கண்கள்
எல்லாவற்ைற ம்	நிைனத் ப்	பார்க்கத்	ெதாடங்கினான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

தனக் த்தாேன	சிரித் க்	ெகாண்டான்.	'சற் 	 ன்	அந்தப்	 லவைரப்	பற்றி
இகழ்ச்சியாக	எண்ணிேனன்!	எனக் 	மட் ம்	இப்ேபா 	எந்த	நிைன
உண்டாகிற ?	உடம்பில்	இரத்த ம்	உள்ளத்தில்	நிைனக் ம்	உர ம்	இ க்கிறவைர
மனிதர்கள்	எல்ேலா க் ம்	இந்த	நிைன த்	ெதாத் ேநாய்
ெபா வான தாேனா?'

சிந்தித்தவாேற	 ன்சிைறைய	ெந ங்கிக்	ெகாண் ந்தான்	அவன்.	இன் ம்
கால்	நாழிைகத்	 ரம்	நடந்தால்	 ன்சிைறைய	அைடந் 	விடலாம்.	ெதாைலவில்
ெதன்ப ம்	ஓவியம்	ேபால்	அவன்	நடந் 	ெகாண் ந்த	சாைலயிலி ந் 	பார்க் ம்
ேபா 	ஊர்	மங்கலாகத்	ெதரிந்த .	எந்த	ஊைர ம்	ெதாைலவிலி ந் 	பார்க் ம்



ேபா 	ேகாவி ம்,	ேகா ர ம்,	வீ க ம்,	மரங்க மாக	அதன்	அழேக
தனிக்கவர்ச்சி	மி ந் 	ேதான் ம்.	அ கில்	ெந ங்கி	உள்ேள	 ைழந் 	விட்டால்
அந்தக்	கவர்ச்சி	இ ப்பதில்ைல.	 ைழந் 	பார்க் ம்	ேபா 	கவைல ம்,	 ன்ப ம்,
ேவதைன ம்,	வஞ்சைன ம்	தான்	அவற் ள்	ெதரிகின்றன.

ஊர்	ெந ங்க	ெந ங்கத்	தளபதியின்	மனத்தில்	சிந்தைனகள்	 ைறந் 	ெசாந்தக்
கவைலகள்	எ ந்தன.	' ன்சிைறயில்	எங்ேக	ேபாய்த்	ேத 	யாரிடம்	 திைர
ேகட்ப ?	 திைர	கிைடத்தா ம்	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்ச்	ேச வதற் ள்
இரவாகிவி ேம?	காைலயிலி ந் 	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத்தில்	என்ெனன்ன
க்கியமான	ெசய்திகைளப்	ேபசி	 	ெசய்தார்கேளா?	அவற்ைறெயல்லாம்

நான்	அ கிலி ந் 	அறிந் 	ெகாள்ள	 யாமல்	ெக த் 	என்ைன,	இந்தக்
ட்ைடயன்	ஏமாற்றி	விட்டாேன?	இனி	நான்	இரவில்	அரண்மைனக் ப்	ேபானா ம்

அந்தரங்கக்	 ட்டத்தில்	நடந்த 	பற்றி	யாரிடமாவ 	ேகட் த்	ெதரிந்
ெகாள்ளலாம்	என்ப ம்	இயலா .	என்ன	நடக்கிறேதா	பார்க்கலாம்.	எண்ணத்தில்
அவநம்பிக்ைக	கலந்தி ந்தா ம்,	வல்லாளேதவ க் 	அதனிைடேய	ஒ 	சி
நம்பிக்ைக ம்	இ ந்த .	'ைவகைறயிேலேய	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்
மகரெந ங் ைழக்காதன்	தன்	 ட்டத்ேதா 	அரண்மைனக் ச்
ெசன்றி ப்பதனால்	அவன்	 லமாக	ஏதாவ 	நடந்த	ெசய்திகள்,	ேபசப்பட்ட
விவரங்கள்,	 றிப்பாகேவா	ெவளிப்பைடயாகேவா	ெதரியலாம்'	என	நம்பினான்
தளபதி.	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டம்	நடக்கிற	இடத்தில்	எல்ேலாைர ம்	உள்ேள
இ க்கவிட	மாட்டார்கள்.	ஆனால்	 ைழக்காதன்	 றிப் த்	ெதரிந்தவன்.
சமயத் க்ேகற்றாற்	ேபால்	சாமர்த்தியமாக	நடந் 	ெகாள்ள	அவ க் த்	ெதரி ம்
என் 	எண்ணித்	தற்காலிகமாகத்	தி ப்தியைடந்தான்	தளபதி.

'ேநேர	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத் க் ப்	ேபானால்	அங்ேக	பகல்	உணைவ	 த் க்
ெகாள்ளலாம்.	அறக்ேகாட்டத்தில்	இ ப்பவன்	 ட	நாராயணன்	ேசந்தனின்
தைமயனான	அண்டராதித்த	ைவணவன்	தாேன?	அவனிடேம	அவ ைடய	தம்பி
ெசய்த	வஞ்சைனைய	விவரித் 	நம் ைடய	அவசர	நிைலைய ம்	 றி	 திைர
சம்பாதித் த்	த மா 	ேகட்கலாம்.	நாராயணன்	ேசந்தைனப்	ேபால்
அடங்காப்பிடாரி	இல்ைல	அவன்	தைமயன்.	பரம	சா ,	அப்பாவி	மனித ங்	 ட.
நாம்	ெசான்னால்	உடேன	ேகட்பான்'	என் 	எண்ணியவனாக	ஊ க் ள்	 ைழந்
அறக்ேகாட்டத் க் ச்	ெசல் ம்	ப தியில்	நடந்தான்	வல்லாளேதவன்.

அறக்ேகாட்டத் 	வாசைல	அவன்	ெந ங்கிய	ேபா 	அங்ேக	அண்டராதித்த
ைவணவ ம்,	அவன்	மைனவி	ேகாைத ம்	நின் 	ெகாண் 	யாேரா	ஒ 	 திைர
வீரைன	வழிய ப்பிக்	ெகாண் ந்தனர்.	 திைரயின்	ேமல்	வீற்றி ந்தவன்
அவர்க க் 	வணக்கம்	ெச த்தி	விைடெபற் க்	ெகாண் 	 றப்படத்
தயாராயி ந்தான்.



தி ெரன் 	தளபதி	வல்லாளேதவன்	கால்நைடயாக	அங் 	வந் 	ேசர்ந்த
அவர்க க் 	வியப்ைப	அளித்த .	 திைரயின்	ேமல்	இ ந்தவன்	பரபரப்பைடந்
உடேன	கீேழ	 தித் த்	தளபதிைய	வணங்கினான்.	அண்டராதித்த ம்
ேகாைத ம்	 ட	வணங்கினர்.

"கரவந்த ரத் க்	 நிலேவள்	ெப ம்ெபயர்ச்	சாத்தனிடமி ந் 	வ கிேறன்.
அவசர	ஓைல	ஒன் டன்	அரண்மைனக் த்	 த ப்பப்	பட் க்கிேறன்"	என்
தளபதி	வல்லாளேதவ க் த்	தன்ைன	அறி கப்ப த்திக்	ெகாண்டான்
தியவன்.
-------------	
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தி நந்திக்கைரயில்	தளபதிைய	ஏமாற்றி	விட் 	அவசரமாகக்	 க் 	வழியில்
அரண்மைனக் த்	தி ம்பி	வந் 	விட்டான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.	ேகாட்ைட
வாயிலில்	 ைழ ம்	ேபாேத	 றிப்பாகச்	சில	காட்சிகைளக்	கண் 	காவல்	வீரர்கள்
இரண்ெடா வராகக்	 	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.	தான்	ஏறி	வந்த	 திைர,
ைகப்பற்றிக்	ெகாண் 	வந்த	தளபதியின்	 திைர	இரண்ைட ேம	ேகாட்ைடச்
வர்களின்	அ ேக	ஒ 	மரத்த யில்	கட் விட் 	அதன்	பின் 	தான்

ேகாட்ைடக் ள்	 ைழந்தான்	ேசந்தன்.

அரண்மைனைய	ஒட் ேய	அத்தாணி	மண்டப ம்,	ஆேலாசைனக்	 டங்க ம்,
உள்ப 	க மக்	ேகாட்டங்க ம்	சார்பாக	இ ந்தன.

ேகாட்ைடயின்	 தல்	இரண் 	பிரதான	வாயில்கைளக்	கடந்த	பின்ேப
மகாராணியின்	அரண்மைன	அைமந்தி ந்த .	ேகாட்ைடயின்	ஒவ்ெவா
வாயி ம்	பாண் ய	மரபின்	 கழ்ெபற்ற	அரசர்	ஒ வ ைடய	ெபயைரத்	தாங்கிக்
ெகாண் ந்த .

தல்	வாயிலாகிய	பராந்தகப்	ெப வாயிைலக்	கடக்கின்றவைர	நாராயணன்
ேசந்த க் 	ஒ 	தைட ம்	ஏற்படவில்ைல.	மதிற்	 வேராரத்தில்	சி 	சி
ம்பல்களாகக்	காவல்	நின் 	ெகாண் ந்த	வீரர்கள்	 ட	அவைன	ஒ

ெபா ட்டாக	மதித் த்	த க்கேவா	விசாரிக்கேவா	ெசய்யாமல்	ேபாகவிட் ,
வாயிைல	ெந ங்கிய	ேபா 	தான்	அன்ைறய	தினம்	ேகாட்ைடயி ம்
அரண்மைனக் ள் ம்	எவ்வள 	க ைமயான	பா காப் 	ஏற்பா கள்
ெசய்தி க்கிறார்கள்	என்ப 	அவ க் த்	ெதரிய	வந்த .

அவ க் ப்	பின் றம்	' ரிைக'	எனப்ப ம்	பயங்கரமான	 ழல்	வாைள	அணிந்த
இரண் 	வீரர்கள்	ெமௗனமாகப்	பின்	ெதாடர்ந்தனர்.	நாராயணன்	ேசந்த க்
ஆத்திரம்	ஆத்திரமாக	வந்த .	ேகாபத்ேதா 	பின் றம்	தி ம்பித்	தன்	 றா ட்ைட
ேபான்ற	ெபரிய	கண்கைள	உ ட் 	விழித் 	அவர்கைளப்	பார்த் ,	"ஏன்	என்ைனப்
பின்	ெதாட கிறீர்கள்?	நான்	மகாமண்டேல வரரின்	அந்தரங்க	ஒற்றன்.	அவர்
இங்ேக	தங்கியி க் ம்	ேபா 	அவைரப்	பார்ப்பதற் 	வர ம்,	ேபாக ம்	எனக்

	உரிைம	உண் .	நான்	சந்ேதகத் க் ரியவேனா,	உளவறிய	வந்தி ப்பவேனா,
அல்லேவ?"	என் 	சீற்றத்ேதா 	ேகட்டான்.	அப்ேபா 	ேசந்த க் க்	கண்கள்
ேகாைவப்பழம்	ேபால்	சிவந் விட்டன.	உத கள்	 த்தன.

ஆனால்	அவ ைடய	ேகள்விக் 	அவைனப்	பின்	ெதாடர்ந்த	வீரர்கள்	பதிேல



ெசால்லவில்ைல.	அவ்வளேவன்?	அவ ைடய	சின ம்,	ெகாதிப் டன்	ெவளிப்பட்ட
ேகள்வி ம்	அவர்கள்	 கங்களில்	உணர்ச்சியின்	ஒ 	சிறிய	மா தைலயாவ
ேதாற் விக்க	ேவண் ேம.	அ 	 ட	இல்ைல.	அவர்கள்	சிைலேபால்	நடந்தனர்.
அவன்	நின்றால்	அந்த	வீரர்க ம்	நின்றனர்.

ேசந்தன்	திைகத்தான்.	அவன்	மனத்தில்	சந்ேதகேம	வளர்ந்த .	சிறி 	திகி ம்
எட் ப்	பார்த்த .	அவர்கைள	அ யிலி ந் 	 வைர	நன்றாகக்	கவனித் ப்
பார்த்தான்.	ஆபத் தவிப்	பைடையச்	ேசர்ந்தவர்களாக	இ க்கலாெமன்
அவ க் த்	ேதான்றிய .	அவர்கள்	நடந் 	ெகாண்ட	வித ம்	அவர்கைளப்	பற்றி
அ மானிக்க	ஏற்றதாகத்தான்	இ ந்த .	காரணேமா	ம ெமாழிேயா	 றாமல்
பா காப் க்காக	எைத ம்	ெசய் ம்	உரிைம	ஆபத் தவிக க் 	மட் ேம	உண் .

'வந்த 	வரட் ம்!	இவர்களிடம்	ேகள்வி	ேகட் 	ெகஞ்சிக்	ெகாண் 	நிற்பதில்
பயனில்ைல.	 ணிந் 	உள்ேள	 ைழகிேறன்.	 ந்தைதச்	ெசய் 	ெகாள்ளட் ம்'
என் 	பின்னால்	வ பவர்கைளக்	கவனிக்காமல்	வர ணன்	வாயிலில்	 ைழந்தான்
அவன்.	பின்னால்	ெதாடர்ந் 	வந்த	ஆபத் தவிகள்	வர ணன்	வாயில்	வைரதான்
அவைனப்	பின்பற்றி	வந்தனர்.	அதற் 	ேமல்	அவர்கள்	அவைனப்	பின்	ெதாடர ம்
இல்ைல;	உள்ேள	ேபாகக்	 டாெதன் 	த க்க ம்	இல்ைல.	ேபசாமல்	வாயி க்
இந்தப் றேம	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண்டனர்.	ஆனால்	வாயிற்	காவ க்ெகன்ேற
வழக்கமாக	அந்த	இடத்தில்	அரண்மைனையச்	ேசர்ந்த	ேவ 	இ 	காவலர்கள்
இ ப்ப ண் .	அவர்கள்,	"காைலயிலி ந் 	அரண்மைனயில்	 ற்றத்
தைலவர்களின்	அந்தரங்க	ஆேலாசைனக்	 ட்டம்	நடக்கிற .	உள்ேள	யாைர ம்
வி வதற் 	அ மதி	இல்ைல"	என் 	ெசால்லி	நாராயணன்	ேசந்தைனத்	த த்
விட்டனர்.	தைலவலி	ேபாய்த்	தி வலி	வந்த	கைதயாகி	விட்ட .
'ஆபத் தவிகள்	அந்த	மட் ல்	விட்டார்கேள!'	என் 	மகிழ்ச்சிேயா 	உள்ேள
ைழயப்	ேபாக	இவர்கள்	த த் விட்டார்கேள!	என் 	தயங்கி	நின்றான்	ேசந்தன்.

"காவல்	வீரர்கேள!	உங்கள்	கடைம	உணர்ச்சிையப்	பாராட் கிேறன்.	அந்தரங்க
ஆேலாசைனக்	 ட்டம்	நடக் ம்	ேபா 	யாைர ம்	உள்ேள	விடக் டா 	என்
கட் ப்பா 	நல்ல தான்.	ஆனால்	எல்ேலாைர ம்	அதற்காகத்	தராதரம்	பார்க்காமல்
த த் 	நி த்தி	விடலாமா?	நான்	இப்ேபா 	உடேன	மகாமண்டேல வரைரச்
சந்தித் 	ஓர்	அவசரச்	ெசய்திையக்	 றியாக	ேவண் ேம!	என்ைன	நீங்கள்
இப்ப த்	த த்தால்	நான்	என்ன	ெசய்வ ?	உங்களிடம்	வாதா க்
ெகாண் க்காமல்	நான்	தி ம்பிப்	ேபாய்	விட்டாேலா,	என்ைன	உள்ேள	விட	ம த்த
ற்றத் க்காக	நீங்கள்	தான்	பிற 	மகாமண்டேல வரரிடம்	திட் க்	ேகட்க

ேநரி ம்.	எனக்ெகன்ன	வந்த ?	நான்	ேபசாமல்	இப்ேபாேத	தி ம்பிப்
ேபாய்வி கிேறன்"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	நயத் ட ம்,	பய த்தல்
ேபால ம்	ேபசி	உடேன	தி ம்பிப்	ேபாய்	வி கிறவைனப்	ேபால்	ந த்தான்.



அவ ைடய	தந்திரமான	ேபச் ம்,	ந ப் ம்	நல்ல	பயைன	அளித்தன.

"ஐயா!	இ ங்கள்.	ேபாய்விடாதீர்கள்.	எங்க க் 	எதற் 	வம் ?	உங்கள்	ெபயைரச்
ெசால் ங்கள்.	உள்ேள	ேபாய்	மகாமண்டேல வரரிடேம	ெசால்லி	அ மதி	ெபற்
வந் வி கிேறன்.	அ வைரயில்	இப்ப 	நில் ங்கள்"	என்றான்	காவலர்களில்
ஒ வன்.	உடேன	நாராயணன்	ேசந்தன்	மகாமண்டேல வரரின்	ெபயைரக்	 றிய ம்
காவலன்	அைடந்த	பரபரப்ைபக்	கண் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	தன்	ெபயைரக்
றினான்.	காவலன்	அைதக்	ேகட் க்	ெகாண் 	உள்ேள	ெசன்றான்.

ேகாட்ைடக் ள்	ஆபத் தவிகள்	இரகசியக்	காவல்	 ரிவைத ம்,	காவல்	பா காப்
ஏற்பா கள்	அதிகரித்தி ப்பைத ம்	பார்த்த	ேபா 	அன் 	ஏேதா	சில	 க்கிய
நிகழ்ச்சிகள்	அங் 	நடந்தி க்க	ேவண் ெமன் 	நிைனத் க்	ெகாண்டான்
நாராயணன்	ேசந்தன்.

உள்ேள	ேபானவன்	தி ம்பி	வ கிற	வைரயில்	மற்றவனிடம்	ேபச் க்	ெகா த் ப்
பார்த்தால்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	பற்றி	ஏதாவ 	ெதரி ம்	என் 	அவன்	வாையக்
கிளறி	வம் க் 	இ த்தான்.	ஆனால்	அந்த	மற்ெறா 	காவலன்	ேசந்தனின்
ேகள்விக க் 	அ த்தலாக	இரண்ெடா 	ெசாற்களில்	பதில்	ெசால்லி

த் விட்டான்.	அவனிடமி ந் 	தான்	எதிர்பார்த்த	எைத ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
யவில்ைல	ேசந்த க் .

அதற் ள்	உள்ேள	ெசன்றவன்	தி ம்பி	வந்தான்.	"மகாமண்டேல வரர்	உங்கைள
அைழத் 	வரச்	ெசான்னார்."

"நாேன	ேபாய்க்	ெகாள்ேவன்.	நீ	ஒன் ம்	என்ைன	அைழத் ச்	ெசல்ல	ேவண்டாம்"
என் 	 றிவிட் 	வர ணன்	வாயிைலக்	கடந் 	உள்ேள	ெசன்றான்	நாராயணன்
ேசந்தன்.

அரண்மைனயில்	ெகா மண்டபத்தின்	வடக் ப்	 றத்தில்	 லவர்கள்	வாதி ம்
இடமான	அரசைவப்	பட் மண்டபத்தில்	 ற்றத்	தைலவர்களின்	 ட்டம்	நடந்
ெகாண் ந்த .	'அந்தரங்க	மந்திராேலாசைனக்	ெகன்ேற	தனி	மண்டபம்
இ க் ம்	ேபா 	அரசைவ	பட் மண்டபத்தில்	ஏன்	 யி க்கிறார்கள்?'	என்ற
ேகள்வி	ேசந்தன்	மனத்தில்	உண்டாயிற் .	பட் மண்டபத்தின்	ெவளிப் றத்திேலேய
மகாமண்டேல வர க்காகக்	காத் க்	ெகாண் 	நின்றான்	அவன்.

சிறி 	ேநரத்தில்	அவர்	ெவளிேய	வந்தார்.	"என்ன	ெசய்தி?	இப்ெபா தான்
வ கிறாயா?"	என் 	மலர்ந்த	 கத்ேதா 	தம்	அந்தரங்க	ஒற்றைன	வரேவற்றார்.
" வாமீ!	தளபதிையத்	தி நந்திக்கைர	வைரக் ம்	இ த்த த் 	உரிய	காலத்தில்
ட்டத் க் 	வர யாமல்	ஏமாற்றி	விட்ேடன்"	என் 	அவர்	காத கில்	வந்
றினான்	ேசந்தன்.



"அெதல்லாம்	சரிதான்	ேசந்தா!	இப்ேபா 	ேவெறா 	திறைமயான	ெசயைல	உன்
ைககளில்	ஒப்பைடக்கப்	ேபாகிேறன்.	மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தின்	பின் ற ள்ள
நிலவைறயின்	கதைவ	ெவளிப் றமாக	அைடத் த்	தாழ்	ேபாடச்	ெசய்தி க்கிேறன்.
நீதான்	நிலவைறக் ள்	ேபாய்	அங் 	ஒளிந்தி ப்பவைன	யா க் ம்	ெதரியாமல்
ெவளிேய	இ த் க்	ெகாண் 	வர	ேவண் ம்.	என்ன	ெசால்கிறாய்?	உன்னால்

மா?	 யாதா?"	என் 	ெமல்லிய	 ரலில்	அவ க் 	மட் ம்	ேகட் ம்ப
ெசான்னார்	அவர்.

'ஐேயா!	நான்	மட் ம்	தனியாகவா?'	என்ற	ெசாற்கள்	ேசந்த ைடய	நாக் 	 னி
வைர	வந் 	விட்டன.	அவரிடம்	தனக்கி ந்த	பயம்,	மரியாைதகைள	எண்ணி
அவற்ைறக்	 றிவிடாமல்	'ஆகட் ம்'	என்ப 	ேபால்	தைலைய	ஆட் னான்.

"ேபா!	 தலில்	அைதக்	கவனி!	ேவ 	யாைர ம்	உன்ேனா 	 ைணக் க்
ப்பிடாேத!	நீ	மட் ம்	தனியாகேவ	ேபா!"	என் 	 ரத்தினார்	மகாமண்டேல வரர்.

" வாமி!	இன்ெனா 	இரகசியம்.	உங்களிடம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாய்வி கிேறன்"
என்றான்	ேசந்தன்.
"என்ன	ெசால்ேலன்?"

"அரண்மைனயில்	ஆபத் தவிகள்	வந்தி க்கிறார்கள்	ேபாலி க்கிறேத?"

"அ 	எனக் 	 ன்ேப	ெதரி ம்!	நீ	ேபாய்	உன்	காரியத்ைதப்	பார்."
ேசந்தன்	நிலவைறைய	ேநாக்கிப்	 றப்பட்டான்.	இ ட் ைகயாக,	அந்தகாரக்
களஞ்சியமாக	இ க் ம்	நிலவைறயில்	தனியாக	 ைழய	ேவண் ெமன்பைத
நிைனத்த	ேபாேத	 ணி 	மி ந்தவனான	நாராயணன்	ேசந்த க்ேக	பாதாதிேகச
பரியந்தம்	ந ங்கிய .	ஒ 	நாழிைக	இரண் 	நாழிைகயில்	 ற்றித்	ேத ப்	பார்த்
விடக் ய	நிலவைறயா	அ ?	வி ய	வி யத்	ேத னா ம்	அங் 	ஆள்	ஒளிந்
ெகாண் ப்பைதக்	கண் பி க்க	 யாேத!	ேவ 	யாராவ 	வந் 	அவனிடம்
அந்த	ேவைலையச்	ெசய் ம்ப 	 றியி ந்தால்	 யா 	என் 	ம த்தி ப்பான்.
அல்ல 	ெசய்வதாக	ஒப் க்	ெகாண் 	ெசய்யாமல்	இ ந்தி ப்பான்.
மகாமண்டேல வரேர	கட்டைளயிட் க் ம்	ேபா 	அலட்சியமாக	இ க்க

மா?

ெவளிப் றம்	இ த் 	அைடத்தி ந்த	மரக்கதைவத்	திறந் 	ெகாண்
நிலவைறயின்	இ ண்ட	ப களில்	இறங்கினான்	ேசந்தன்.	எந்த	விநா ம்	அந்த
இ ள்	பரப்பின்	எந்த	 ைலயிலி ந் ம்,	எதிரி	ஒ வரின்	 ரட் க்	ைககள்	தன்
க த்திேலா,	பிடரியிேலா	பாய்ந் 	அ த்தலாம்	என்ற	 ன்	எச்சரிக்ைக	அவன்
மனத்தில்	இ ந்த .



ப கைளக்	கடந் 	நிலவைறக் ள்	இறங்கியாயிற் .	நின்ற	இடத்திலி ந்
மிரண்ட	விழிகளால்	நான் 	 ற ம்	பார்த்தான்.	ெவளிச்சத்திலி ந் 	இ ட் க்
வந்தி ந்த	அவன்	கண்க க் 	அந்த	இ ள்	பழ வதற் ச்	சில	கணங்கள்
ஆயின.	இ ைள	ஓரள 	ஊ ம்	 ர்ைம	கண்க க் 	வந்த	பின்	 ற்றி ம்
நிைறந்தி ந்த	ெபா ள்கள்	மங்கலாகத்	ெதரிவைதக்	கண்டான்.

வல 	 றச்	 வர்	 வ ம்	மனிதர்கள்	தைலயிழந்த	 ண்டங்களாய்த்
ெதாங் வ 	ேபால்	ெசப் க்	கவசங்கள்	கட் த்	ெதாங்கவிடப்பட் ந்தன.
இன்ெனா 	 றம்	மின்னல்	 ண்டங்கைளச்	 வரில்	பி த் ப்	பதிப்பித்
ைவத்தி ந்த 	ேபால்	வீர	வாள்கள்	வரிைசயாக	விளங்கின.	 ைலக் 	 ைல
பைழய	நாணயங்கள்	 விந்தி ந்தன.	ஒ 	காலத்தில்	பாண் 	மண்டலத்தில்
ெசல்வாக் ப்	ெபற்றி ந்த	இப்ேபா 	பயன்படாமல்	ேபான	அந்த	நாணயங்கள்	தன்
கால்களில்	இடறிய	ேபா ,	'கா 	எத்தைன	ேபர்க்	காைல	இடறி	வி கிற ?	நான்
இப்ேபா 	காைச	இடறிவி கிேறன்'	என் 	ேவ க்ைகயாக	நிைனத் க்
ெகாண்டான்	ேசந்தன்.	நிலவைறயில்	தன்ைனச்	 ற்றி ம்	சிறி ம்	ெபரி மாக
நி த்தி	ைவக்கப்பட் ந்த	சிைலகள்	யாேரா	உயி டன்	 ய	மனிதர்கள்
தன்ைனப்	ேபால்	பயந் 	ஒ ங்கி	ெமௗனமாக	அந்த	இ ளில்	நின்
ெகாண் ப்ப 	ேபால்	அவன்	கண்க க் த்	ேதான்றின.

வல 	ைகயில்	தாமைர	மலைர	ஏந்தி	அபிநயம்	பி ப்ப 	ேபான்ற	பாவைனயில்	ஒ
நடன	மங்ைகயின்	சிைல,	வட்டக்	கண்ணா யால்	தன்	 கத்ைத	அழ 	பார்த் க்
ெகாண்ேட	ெநற்றிக் த்	திலகமி ம்	ேகாலத்தில்	ஒ 	 மரிப்	ெபண்ணின்	உயி ம்
உணர் ம்	 க் ம்	உ வம்,	ைககளில்	விளக் த்	தாங்கி	நிற் ம்	விளக் ப்
பாைவகளின்	ெவண்கலச்	சிைலகள்,	பாண் ய	அரச	பரம்பைரையச்	ேசர்ந்த
மன்னர்களின்	சிற்பங்கள்	எல்லாம்	அங் 	இ ந்தன.	 வரின்	உச்சியில்	ஒளி ம்
காற் ம்	சிறி 	 ைழந் 	விட் ப்	ேபாகட் ெமன் 	அவ்விடத்தில்	பக்கத்திற்
ஒன்றாக	இ 	சி 	வட்டத்	 வாரங்கள்	அைமத்தி ந்தார்கள்.	அந்த	உயிரற்ற
சிைலக க் ம்	ெபா ள்க க் ம்	ந ேவ	உயி ள்ள	ஒ 	மனிதன்	ஒளிந்
ெகாண் ந்தால்	அவைன	எப்ப க்	கண் பி க்க	 ம்?	ேசந்த க்
தைல ற்றி	மயக்கம்	வந் வி ம்	ேபாலி ந்த .

அப்ேபா 	இ ந்தாற்	ேபாலி ந் 	நடன	மங்ைக	சிைலக் 	அ கில்	நிழல்	அைசவ
ேபால்	க ப்பாக	ஏேதா	அைசந்த .

"நில்	அங்ேகேய!	ஓர்	அ 	நகர்ந்தா ம்	உன்	உயிர்	உனக் ச்	ெசாந்தமில்ைல"	என்
ைகயிலி ந்த	வாைள	ஓங்கியவா 	கத்திக்	ெகாண்ேட	பாய்ந்தான்	ேசந்தன்.
அவன்	ைகயில்	இ ந்த	வாள்	நடன	மங்ைகயின்	ெவண்கலச்	சிைலயில்	ேமாதி
மணி	அ த்தாற்	ேபான்ற	ெபரிய	ஓைசைய ம்	எதிெராலிைய ம்	உண்டாக்கிவிட்



இரண்டாக	 றிந் 	கீேழ	வி ந்த .	'ெவ ம்	பிரைமதாேனா?'	என் 	திைகத்
நின்றான்.	யாேரா	ெமல்லச்	சிரிக்கின்ற	ஒலி	அவ க் 	அ கில்	மிகமிக	அ கில்
ேகட்ட .

"யார்	அ 	சிரிப்ப ?	மான ள்ள	ஆண்பிள்ைளயானால்	ேந க் 	ேநர்	வந் 	நிற்க
ேவண் ம்."	பயத்ைத ம்	ந க்கத்ைத ம்	மைறத் க்	ெகாண் 	தன்	
ச்ைச ம்	அடக்கி	இைரந் 	கத்தினான்	அவன்.	அவன்	 ரல்	ஆயிரம்

பதினாயிரம்	எதிெராலிக்	 ரல்களாக	மாறி	அந்த	நிலவைறக் ள்	ஒலித்
அவைனேய	பய த்தின.	எதிெராலி	ஓய்ந்த ம்	 ன் 	ேகட்ட	அேத	சிரிப்ெபாலி
ன்னி ம்	பலமாகக்	ேகட்ட .	ேசந்தன்	இரண் 	ைககளா ம்	இ ைளத்
ழாவிக்	ெகாண் 	 ன்னால்	பாய்ந்தான்.	பிறந்த	ேமனியராய்ப்	பல	கன்னிப்

ெபண்கள்	இ ளில்	நின் 	ெகாண் 	இ ப்ப 	ேபால்	அவைனச்	 ற்றி ம்	அவன்
உயரத் க் ச்	சரியாக	சிைலகள்	நி த்தப்பட் ந்தன.	அவற்றில்	 ட் 	ேமாதி
மண்ைடைய	உைடத் க்	ெகாள்ளாமல்	இ ட் ல்	பார்த் 	நடக்க	ேவண் யி ந்த .
அவன்	 ன்னால்	நடக்க	நடக்க	அந்தச்	சிரிப்ெபாலி ம்	அவைனவிட் த்	தள்ளிச்
ெசன் 	ெகாண்ேட	இ ந்த .	தி ெரன் 	ஒ 	ெபரிய	ெவௗவால்	ேவகமாகப்
பறந் 	வந் 	ேசந்தன்	 கத்தில்	ேமாதிய .	அப்ேபா 	ேசந்த க் 	ஏற்பட்ட
அதிர்ச்சியில்	யாேரா	 கத்தில்	ஓங்கி	அ த் 	விட்ட	மாதிரி	இ ந்த .
ைகயிலி ந்த	ஒேர	ஒ 	பா காப் க்	க வியான	வா ம்	சிைலயில்	ேமாதி
றிந் விட்ட .

உயிரின்	ேம ள்ள	இயற்ைகயான	ஆைச ம்,	பய ம்	ேசந்தைனக்	கட் ப்ப த்தி
நி த்தின.	 வரில்	வரிைசயாகக்	கட்டப்பட் த்	ெதாங் ம்	வாள்களின்
வரிைசயிலி ந் 	ஒன்ைற	உ விக்	ைகயில்	எ த் க்	ெகாண் 	அப் றம்	அந்த
நிலவைற	 வ ம்	 ற்றலாெமன் 	எண்ணினான்	அவன்.	பயம்	அந்த
ன்ெனச்சரிக்ைகைய	அவன்	மனத்தில்	எ ப்பி	விட் ந்த .

பதற்ற ம்	அவசர ம்	உந்தித்	தள்ளச்	 வர்	அ கில்	ெசன் 	ஒ 	வாளின்
னிையப்	பி த் 	இ த்தான்.	அ 	ேமற் றம்	நன்றாக	இ க்கிக்

கட்டப்பட் ந்ததால்	அவ்வள 	ேலசாக	அவன்	இ த்த	மாத்திரத்தில்	ைகக்
வந் விடவில்ைல.	எனேவ	பக்கத்தில்	ெசன் 	இரண் 	ைககளா ம்
பலங்ெகாண்ட	மட் ம்	அைதப்	பி த் 	இ த்தான்.	அ த்த	விநா
ற் க்கணக்கான	ெவண்கல	மணிகைள	ஒேர	சமயத்தில்	யாேரா	தா மாறாக

அ த்த 	ேபான் 	ஓர்	ஒலிக்	 ழப்பம்	அங் 	உண்டாயிற் .	மடமடெவன்
வரிலி ந்த	அத்தைன	வாள்க ம்,	ேகடயங்க ம்	சரிந் 	உதிர்ந்தன.

நாராயணன்	ேசந்தன்	பின் க் 	விலகி	நின் 	ெகாண்டான்.	அவன்	எதிர்பாராத
நடந் 	விட்ட .	அந்தச்	 வரில்	கட்டப்பட் ந்த	எல்லா	வாள்க ம்	ஒ
ேகா யிலி ந் 	மற்ெறா 	ேகா 	வைர	ஒேர	நீளக்	கயிற்றினால்	கட்டப்பட் ந்தன.
அவன்	இ த்த	ேவகத்தில்	கயி 	அ ந் 	விட்ட .	அந்த	எதிர்பாராத
நிகழ்ச்சியால்	அவன்	திைகத் 	நின் 	ெகாண் க் ம்	ேபாேத



நிலவைறயிலி ந் 	ெவளிேய ம்	ப யில்	ேமேல	யாேரா	ஏறி	ஓ ம்	கால ேயாைச
ேகட்ட .
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ழல்ெமாழியின்	 கத்தில்	ெதன்பட்ட	வியப்ைபக்	கண் 	 றவி	சிரித்தார்.	"இந்த
அைறக் ள்	இ ப்பைத	நான்	எப்ப 	இவ்வள 	சரியாகக்	கண் 	பி த் க்
றிேனன்	என் 	தாேன	நீ	வியப்பைடகிறாய்?"

ழல்ெமாழி	அவ ைடய	ேகள்விக் 	ம ெமாழி	ெசால்லாமல்	ஒ 	கணம்
அவ ைடய	 கத்ைதேய	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றாள்.

"ஏன்	அப்ப 	என்ைனேய	பார்க்கிறாய்?	என் ைடய	ஆ டத்	திறைமையப்
பரிேசாதிப்ப 	ேபால்	நீ	ேகள்வி	ேகட்டாய்.	நான்	பதில்	 றிேனன்.	இத்தைனக்
கட் க்	காவல்கைள ம்	கடந் 	யவன	வீரர்கள்	வாேளந்தி	நின் 	அயராமல்
காக் ம்	இந்த	இடத் க் ள்	இ ப்பைதப்	 ள்ளி	பிசகாமல்	ெதள்ளத்	ெதளிய
அ கள்	எப்ப க்	 றினாெரன் 	சிந்தித் ப்	பார்க்கிறாயா?"

அ களின்	ேகள்விகைளக்	கவனிக்காத 	ேபால்	இ ந் 	விட் ,	"சரி!	வா ங்கள்.
ேமேல	 ற்றிப்	பார்க்கலாம்"	என் 	 றி	அவைர	அந்த	இடத்திலி ந் 	அைழத் ச்
ெசல்ல	 யன்றாள்	 ழல்ெமாழி.

" யா 	ெபண்ேண!	நான்	ஏமாற	மாட்ேடன்.	இந்த	யவன	வீரர்களின்	காவ க்
அப்பால்	என்ன	இ க்கிறெதன்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாமல்	நான்	இங்கி ந்
ஓர்	அ 	 ட	நகர	மாட்ேடன்!"	என் 	 றி	அவர்	பி வாதமாக	அங்கி ந் 	 றப்பட
ம த்தார்.

"அ தான்	அங்கி ப்பைத	உங்கள்	ஆ டத்தினால்	ெசால்லி	விட் ர்கேள?"

"ெசான்னால்	மட் ம்	ேபா மா?	எங்க ைடய	 ன்ேனார்	 ந்தர	 ைய ம்,	வீர
வாைள ம்	நான்	ஒ 	 ைறயாவ 	கண்	 ளிரக்	காண	ேவண்டாமா?"	 றவி
உ க்கமான	 ரலில்	அவைளக்	ெகஞ்சினார்.

"அெதன்ன?	'எங்க ைடய	 ன்ேனார்'	என்கிறீர்கள்?	அ க க் த்	தமிழில்
தன்ைம,	 ன்னிைல,	படர்க்ைக	ேவ பாெடான் ம்	ெதரியேவ	ெதரியாேதா?	நீர்
தான்	பாண் ய	மரபின்	இ தி	வாரி 	ேபாலல்லவா	ேப கிறீர்?"	என் 	தி ப்பிக்
ேகட்டாள்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	 தல்வி.

"ஏன்?	அப்ப 	இ க்க	 யாேதா?	உனக் 	ேவண் மானால்	அ 	ெதரியாமல்
இ க்கலாம்.	இேதா	ஒ 	கணம்	ெபா த்தி "	என் 	ெசால்லிவிட் 	அங்ேக



பக்கத்திலி ந்த	ேவேறார்	மண்டபத்தில்	 ைழந் 	மைறந்தார்	அ கள்.	அவர்
என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறார்	என் 	அறி ம்	ஆவேலா 	அந்த	மண்டபத்தின்
வாயிைலேய	பார்த் க்	ெகாண் 	தான்	நின்றி ந்த	இடத்ைத	விட் 	அைசயாமல்
நின்றாள்	 ழல்ெமாழி.

சிறி 	ேநரம்	கழித் 	மண்டபத் க் ள்ளி ந் 	ெவளிவந்த	ஆைளப்	பார்த்த	ேபா
அவள்	அப்ப ேய	அதிர்ச்சி	அைடந் 	ேபாய்	நின்றாள்.	அவளால்	தன்	கண்கைளேய
நம்ப	 யவில்ைல.	இளவரசன்	இராசசிம்ம	பாண் யன்	அவள்	 ன் 	வந்
நின்றான்.	அவ ைடய	கவர்ச்சிகரமான	கண்களி ம்,	சிரிப் க்	 யி க் ம்
ெசவ்விதழ்களி ம்	 ம் த்தனம்	 மிழியிட்ட .	வியப் ம்,	பய ம்,	ெவட்க ம்
ஆகிய	அத்தைன	உணர்ச்சிக ம்	அந்தப்	ெபண்ணின்	பிைறச்	சந்திரைனெயாத்த
ெநற்றியில்	சங்கமமாயின.

"நான்	தான்	 றவி.	 றவி	தான்	நான்.	இந்த	உண்ைம	உன்	தந்ைதக் ம்
அவ ைடய	அந்தரங்க	ஒற்றனான	நாராயனன்	ேசந்த க் ம்	நன்றாகத்	ெதரி ம்.
ேவண் ெமன்ேற	உனக் 	மட் ம்	ெதரியவிடாமல்	மைறத் க்	ெகாண்ேடன்	நான்.
இப்ேபா 	நீ ம்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் ச்	சந்தர்ப்பம்	வந் விட்ட .	ெதரிந்
ெகாள்"	என்றான்	இராசசிம்மன்.

றவியாக	ேவடம்ேபாட் 	இளவரசராக	மாறித்	தன்ைன	ஆச்சரியத்தில்	ஆழ்த்தி
நிற் ம்	அவரிடம்	என்ன	ேப வெதன் 	ெதரியாமல்	திைகத்தாள்	அவள்.

"இப்ேபாதாவ 	ெசால்!	எதிர்காலத்தில்	யா ைடய	தைலயில்	 வதற்காக
ைவக்கப்பட் க்கிறேதா	அவன்	 டவா	தன 	 ன்ேனார்	பயன்ப த்திய	 ந்தர

ைய ம்	வீரவாைள ம்	பார்க்கக்	 டா ?"

"இனி	உங்கைளத்	த க்க	நான்	யார்?	அேதா	அந்த	பயங்கரமான	அந்த	யவனக்
காவல்	வீரர்கேள	இன்னாெரன் 	ெதரிந் 	ெகாண்ட டன்	உ விய	வாைள
உைறக் ள்ேள	ேபாட் க்	ெகாண் 	வணங்கி	நிற்கிறார்கேள?"	என் 	அ வைரயில்
வாய்	திறவாமல்	இ ந்த	 ழல்ெமாழி	வாய்	திறந் 	ம ெமாழி	ெசான்னாள்.	

"அந்த	வாள்க க் 	நான்	என் ம்	அஞ்சமாட்ேடன்;	இேதா	 ெவன்
வண் 	 ழல்வ 	ேபால்	என்ைனப்	பார்க்கின்றனேவ	இந்த	வாள்கள்தான்	என்ைனப்
பய த் கின்றன"	என் 	நைகத் க்	ெகாண்ேட	அவள்	கண்க க் 	அ கில்
ட் 	விரைல	நீட் க்	காட் னான்	இராசசிம்மன்.

ழல்ெமாழியின்	ெபான்னிறக்	கன்னங்களில்	 ங் மக்	ேகா கள்	படர்ந்தன.
கண்களின்	விழித்திைரகளில்	இன்ப	நிைற 	ெபாங் ம்	உணர்ச்சிகளின்	சாயல்கள்
ஓ 	மைறந்தன.



"ேவடம்	மாறியதற் 	ஏற்பப்	ேபச் ம்	மா கிறாற்	ேபாலி க்கிறேத?	இளவரசர்
தைலமைறவாக	இ ந்த	காலத்தில்	ப த் க்	ெகாண்ட	ேபச் க்கள்
ேபாலி க்கின்றன	இைவெயல்லாம்?"	என்றாள்	அவள்.

"எல்லாம்	அந்த	நாளிலி ந்ேத	உன்ைனப்	ேபான்ற	ெபண்களிடம்	ப த் க்	ெகாண்ட
ேபச் த்தாேன?	பத் ப்	பன்னிரண் 	ஆண் க க் 	 ன்னால்	ம ைர
அரண்மைன	நந்தவனத்தில்	சி 	 ழந்ைதகளாக	விைளயா க்
ெகாண் ப்ேபாேம,	அப்ேபா 	நடந்தெதல்லாம்	உனக் 	நிைனவி க்கிறதா
ழல்ெமாழி?	உங்க க்ெகல்லாம்	அப்ேபா 	ஏெழட் 	வய 	 ட	இ க்கா .

பட் ப்	பாவாைட	மண்ணில்	 ரள	நீ,	தளபதியின்	தங்ைக	பகவதி,	ஆசிரியர்	மகள்
விலாசினி	இன் ம்	இரண் 	 ன் 	சி மிகள்	எல்ேலா மாகச்	ேசர்ந் 	ெகாண்
அரண்மைன	நந்தவனத் க் ப்	 ப்பறிக்க	வ வீர்கள்.	நான்	அப்ேபா 	பத் ப்
பன்னிரண் 	வய ச்	சி வன்.	வாட்ேபார்	கற் க்	ெகாண் ந்த	சமயம்	அ .
ேவ க்ைகயாக	வாைள	உ விச்	ெச கைள	ெவட் ேவன்.	உங்கள்	 க்
ைடகைளத்	தட் 	வி ேவன்.	உங்க க் 	அப்ேபா 	எப்ப க்	ேகாபம்	வ ம்?

என்ைன	என்ெனன்ன	ேபச் ப்	ேப வீர்கள்?"	பைழய	இளைம	நிைன கைள
நிைனத் ப்	பார்க் ம்	ேபா 	ஏற்ப ம்	ஒ வித	ஏக்கம்	மி ந்த	 ரலில்	ேபசினான்
இராசசிம்மன்.

"ஏ,	அப்பா!	உங்க க் த்தான்	எவ்வள 	நிைனவாற்றல்?	நாங்கள்	 ட	மறந்
விட்ேடாம்.	சி 	வயதில்	நடந்தவற்ைறெயல்லாம்	மறந் 	விடாமல்	நிைன
ைவத் க்	ெகாண் க்கிறீர்கேள?"	என் 	ெசால்லிச்	சிரித்தாள்	 ழல்ெமாழி.
ெசால்லி	 த்த ம்	அவள்	ெநஞ்சம்	ேமெல ந் 	தணிய	ஒ 	ெப ச்
அவளிடமி ந் 	ெவளிப்பட்ட .	அவள்	உள்ளத்தி ம்	 ள்ளித்	திரிந்த	காலமான
அந்தப்	பிள்ைளப்	ப வத் 	நிகழ்ச்சிகள்,	அவற்ைறப்	பற்றிய	நிைன 	அைலகள்,
கழிவிரக்கங்கள்	எல்லாம்	 றி	எ ந்தன.

"வய 	ஆக	ஆக	மனித க் 	எ 	தன் ைடய	ெசாந்தக்	கணக்கில்	மீதமாகிற
ெதரி மா,	 ழல்ெமாழி?	பைழய	இளைம	நிைன கள்	மட் ம்	தான்.	இேதா
என்ைனப்	பார்,	எத்தைன	அரசியல்	 ழப்பங்கள்,	ெவற்றிகள்,	ேதால்விகள்,
ழ்ச்சிகள்,	ேசாதைனகள்	எல்லாம்	வயதான	பிற 	என்ைனப்	பி த் க்

ெகாண்டன!	ெதரிந்ேதா,	ெதரியாமேலா	என்	வயைத ம்	ெபா ப்ைப ம்	இைவ
அதிகப்ப த்தி	விட்டன.	அந்தப்	பிள்ைள	மனம்,	அந்த	விைளயாட் த்	தனமான

ம் கள்	எல்லாம்	இப்ேபா 	கல்லாக	 ற்றி	விட்டன."

தன்	உள்ளத்தின்	அடக்க	 யாத	 ன்ப	உணர்ச்சிகளின்	த க்க	 யாத
ெவள்ளத்ைதேய	உைடத் 	வி வ 	ேபால்	அவளிடம்	மனம்	திறந் 	ேபசினான்
அவன்.



ேபசிக்	ெகாண்ேட	இ ந்தவன்	ேபச்ைச	நி த்திவிட் 	அவள்	 கத்ைத	ஏறிட் ப்
பார்த்த	ேபா 	ெமன்ைமயான	ேசாகம்	ப வைதப்	ேபான்ற	கண்களின்
கைடக்ேகா யில்	இ 	நீர்	 த் கள்	உதிர	இ ந்தன.	அவன்	பார்த்த ம்
தி க்கிட்டவள்	ேபாலத்	தன்	ைகயால்	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண்டாள்
ழல்ெமாழி.

"அடடா!	உணர்ச்சி	வசப்பட் 	எைதெயைதேயா	ேபசி	உன்	 ன்பத்ைதக்	கிளறி
விட் விட்ேடன்	ேபாலி க்கிற .	இ வைர	நான்	 றியவைற	மறந் 	வி .	வா!
உள்ேள	ேபாய்	அந்தச்	 ந்தர ைய ம்	ெபாற்	சிம்மாசனத்ைத ம்,	வீர	வாைள ம்
இ வ ேம	பார்த் விட் 	வ ேவாம்."

"நான்	வரவில்ைல!	நீங்கள்	மட் ம்	ேபாய்ப்	பார்த் 	விட் 	வா ங்கள்."

"பரவாயில்ைல!	நீ ம்	வா!"	இராசசிம்மன்	அவைள	வற் த்தி	அைழத் க்
ெகாண் 	உள்ேள	ேபானான்.

ஆகா!	அந்த	அைறக் ள்	தான்	என்ன	ஒளி!	என்ன	அழ !	தாமைரப்	 ைவப்	ேபால்
வட்டமாகப்	பளிங் 	ேமைட!	அந்த	ேமைடயின்	ேமல்	ஒ 	நீண்ட,	ெபரிய	தந்தப்
ேபைழ,	பக்கத்தில்	பட் 	உைறயினால்	ெபாற்	சிம்மாசனம்	 	ைவக்கப்பட் ந்த .
தைரப்	பரப்பின்	ேமல்	 ங் மச்	சிவப்பில்	ஒளி	நிைறந்த	இரத்தினக்	கம்பளங்கைள
விரித்தி ந்தார்கள்.	ேகாவிலின்	கர்ப்பக்	கி கத் க் ள்	நிற்பைதப்	ேபான்
பயபக்திேயா 	தந்தப்	ேபைழக் 	 ன்	வந் 	நின்றனர்	இராசசிம்ம ம்
ழல்ெமாழி ம்.	அைற	 வ ம்	பரிமளமான	மணங்கள்	கலந்

நிைறந்தி ந்தன.	ெதய்வச்	சிைலக் 	 ன்	நின் 	மரியாைத	மிளி ம்	கண்களால்
பார்ப்ப 	ேபால்	அந்தப்	ேபைழைய	இைமயாமல்	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றான்
இராசசிம்மன்.

"என்ன	அப்ப ப்	பார்க்கிறீர்கள்?"	அவள்	ேகட்டாள்.

"பார்ப்பதற் 	என்ன	இ க்கிற ?	ஊழி	ஊழியாகப்	ெபாதியமைலத்	ெதன்றைல ம்
திய	தமிழ்ப்	 லைமைய ம்	ேபாற்றிப்	பாராட் 	அைசந்த	 	எ ேவா	அ

இப்ேபா 	இந்த	நான் 	 ழ	நீள ள்ள	தந்தப்	ேபைழக் ள்	அடங்கி	விட்டேத!"
என் 	இரங்கிய	 ரலில்	 றிக்	ெகாண்ேட	பிற 	அ கில்	ெந ங்கி	அந்தப்
ேபைழையத்	திறந்தான்	அவன்.	உள்ளி ந் 	ஒ 	நட்சத்திர	மண்டலேம	எட் ப்
பார்ப்ப 	ேபால்	ஒளிக்கீற் கள்	பாய்ந்தன.	மஞ்சள்	நிறப்	பட் 	விரிப்பின்	ேமல்	அந்த
மின்னல்	 	ெவண்ணிலா	விரித்த .	அதன ேக	ேபைழயின்	நீளத் க் ச்
சரியாக	ைவரக்	கற்க ம்,	ெவண்	 த் க்க ம்	விரவிப்	பதித்த	உைறக் ள்
வீரவாள்	ஒன் 	மைறந் 	ெகாண் ந்த .



'மகாமன்னரான	என்	தந்ைதக் ப்	பின்னர்	இந்த	ஒளி	 ம்,	வீரவா ம்
இப்ப ேய	ேபைழயில்	உறங்க	ேவண் ய தானா?	இவற்ைறப்	ேபைழக் ள்	பார்க் ம்
ேபா ,	கண்ணின்	ந ைமயத் க்	க விழிகைளக்	 ச	ைவக் ம்	இந்த	ஒளிையப்
பார்க் ம்	ேபா ,	என்	உள்ளம்	ஏன்	இப்ப ப்	ெபாங்கி	ேமெல கிற ?	உணர்ச்சிகளில்
ஏன்	 திய	ேவகம்	உண்டாகிற ?	ெவ ம்	 ம்,	வா ம்	மட் மா	இதற் ள்
அைடபட் க்கின்றன?	என்	கண்க க் 	இைவ	ேவெறா 	விதமாக ம்
ேதான் கின்றனேவ!	என்	தந்ைதயின்	தைல ைறக் ப்	பாண் யப்	ேபரரசின்
க ம்,	வீர ேம	இப்ப ச்	சிைறப்பட் 	விட்டனவா?'	அவ ைடய	உள்ளத்தில்	அைல
அைலயாகச்	சிந்தைனகள்	எ ந்தன.

இரண் 	ைககளா ம்	அவற்ைறத்	ெதாட் க்	கண்களில்	ஒற்றிக்	ெகாண்டான்.
ழல்ெமாழி	எ ம்	ேபசத்	ேதான்றாமல்	ம ண்ட	விழிகளால்	அவைனப்	பார்த் க்

ெகாண்ேட	நின்றாள்.	அவன்	ேபைழைய	 விட் க்	க ைமயான	காவ க்
உட்பட்ட	அந்தச்	சிறிய	அைறையச்	 ற்றி ம்	தன் ைடய	விழிகைளச்	 ழற்றினான்.

பின் ,	"ேபாகலாம்	வா!"	என் 	 ழல்ெமாழிைய ம்	அைழத் க்	ெகாண்
ெவளியில்	வந்தான்.	யவன	வீரர்கள்	ம ப ம்,	வணக்கத்ேதா 	வழிவிட் 	விலகி
நின் 	ெகாண்டனர்.

மாளிைகயின்	மற்றப்	ப திகைளச்	 ற்றிப்	பார்க் ம்	ேபா 	 ழல்ெமாழி ம்
இராசசிம்ம ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	அதிகம்	ேபசிக்	ெகாள்ளவில்ைல.
இதற்கிைடயில்	தன்	ேதாற்றத்ைதப்	பைழயப 	 றவிேபால்	மாற்றிக்	ெகாண்
விட்டான்	அவன்.

கைடசியாக	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயின்	ேமல்	மாடத்தில்	நிலா	 ற்றத்தின்
திறந்த	ெவளியில்	வந் 	நின்றார்கள்	அவர்கள்	இ வ ம்.	அந்த	மாளிைகயிேலேய
உயர்ந்த	இடம்	அ தான்.	அங்கி ந் 	கீேழ	நாற் றத் க்	காட்சிக ம்
அற் தமாகத்	ெதரிந்தன.	இைடயாற் 	மங்கலம்	என்ற	ப ைமப்	ேபாலப்	பறளியா
பாய்ந் 	ெகாண் ந்த .	வர்ணக்	கலைவகைள	வாரி	இைறத்த 	ேபால
அரண்மைன	நந்தவனத்தில்	பல	நிற	மலர்கள்	ெதரிந்தன.

"உலகத்தின்	சாதாரணமான	அழைக	உலக	நிைலக் ம்	ேமேல	இ ந் 	கண்டால்
எவ்வள 	அழகாக	இ க்கிற ,	பார்த்தாயா?"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட
றினான்	இராசசிம்மன்.

"உண்ைமதான்!	எந்தச்	சாதாரணப்	ெபா ளின்	நிைலைய ம்	நன்றாக	உணர
ேவண் மானால்	அைத	விட	உயர்ந்த	நிைலயிலி ந் 	தான்	காண	ேவண் ம்."
ழல்ெமாழி	ேபச்சில்	தத் வத்ைதக்	ெகாண் 	வந் 	 த்தினாள்.



ஆனால்	இராசசிம்மன்	அவ ைடய	ேபச்ைசக்	காதில்	ேபாட் க்	ெகாள்ளாமல்
ேவெறா 	காட்சியில்	கவனத்ைதச்	ெச த்திக்	ெகாண் ந்தான்.

"இெதன்ன?	என்னிடம்	ேபச்ைசக்	ெகா த் விட் 	இைதக்	கவனிக்காமல்	எங்ேக
பார்க்கிறீர்கள்?"	என் 	சிறி 	சினத் டேன	க ந் 	ெகாண் 	அவன்	பார்ைவ
ெசன்ற	திைசயில்	தா ம்	பார்த்தாள்	 ழல்ெமாழி.

பறளியாற்றின்	ந வில்	ஒ 	பட 	ேவகமாக	அரண்மைனைய	ேநாக்கி	வந்
ெகாண் ந்த .	படகில்	வீற்றி ந்தவர்கள்	நன்றாகத்	ெதரியாவிட்டா ம்	ேவளான்
தான்	அைதச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	வ கிறான்	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள

ந்த .	படகில்	இ ந்த	மற்ற	மனிதர்கைள	இன்னாெரன் 	 ழல்ெமாழியால்
கண் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	ஆனால்	அந்த	திைசயில்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
இளவரசன்	இராசசிம்மனின்	 கத்தில்	வியப் 	மலர்வைத	அவள்	கவனித்தாள்.

"இவ்வள 	அவசரமாக	ேவளான்	யாைரப்	படகில்	ஏற்றிக்	ெகாண் 	வ கிறான்?"
என் 	இராசசிம்மனிடேம	ேகட்டாள்	 ழல்ெமாழி.

"ஆம்,	அவசரம்	தான்.	நான்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்த	ஒ 	 க்கியமான
மனிதன்	என்ைனச்	சந்திக்க	வந் 	ெகாண் க்கிறான்.	நீ	சிறி 	ேநரம்	இங்ேகேய
இ .	அவைனச்	சந்தித் ப்	ேபசிவிட் 	வ கிேறன்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
ேமல்மாடத்திலி ந் 	இறங்கிச்	ெசன் 	விட்டான்	இராசசிம்மன்.	அவன்	நின்
பதில்	ெசால்லாமல்	ேவகமாகச்	ெசல்வைதக்	கண் 	திைகத் ப்	ேபாய்	நின்றாள்
ழல்ெமாழி.
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நிலவைறயிலி ந் 	ஆள்	தப்பித் க்	ெகாண் 	ேமேல	ஓ ம்	கால ேயாைச
ேகட்ட ம்	நாராயணன்	ேசந்த க் 	இதயத்	 ப்ேப	நின் 	வி ம்	ேபாலி ந்த .
அப்ப ேய	இ ட் ல்	தாவிப்	பாய்ந் 	ஓ ப்	பி க்கலாெமன்றால்	கால யில்	அவைனச்
ற்றிக்	 ர்ைமயான	வாள்கள்	சிதறிக்	கிடந்தன.

அவற்ைற	மிதியாதப 	பதறாமல்	கீேழ	 னிந் 	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	ைக
விரல்கைள	அ த் 	விடாமல்	சிதறியி ந்த	வாள்கைள	ஒ க்கி	வழி	உண்டாக்கிக்
ெகாண்டான்.	பின் 	தப்பிச்	ெசன்றவைனத்	 ரத்திக்	ெகாண் 	ப ேயறி	ஓ னான்.
ஆனால்	தப்பித்தவன்	ேபாகிற	ேபாக்கில்	தாழிட் க்	ெகாண் 	ேபாயி ப்பைதக்
கண்ட ம்	ேசந்த க் 	என்ன	ெசய்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.

பலங்ெகாண்ட	மட் ம்	கதைவத்	தன்	ைககளால்	ஓங்கித்	தட் னான்.	நீண்ட
ேநரமாக	அப்ப த்	தட் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தான்.	ைககள்	தான்	வலித்தன.
"சரிதான்!	வைகயாக	மாட் க்	ெகாண் 	விட்ேடன்.	இந்த	 ரட் க்	கதைவ	வி ய
வி யத்	தட் னா ம்	யா க் க்	ேகட்கப்	ேபாகிற ?	இந்த	இ ட் க்	கிடங்கில்
பட் னி	கிடந் 	சாக	ேவண் ெமன் 	தான்	என்	தைலயில்	எ தியி க்கிறேதா
என்னேவா?"	என் 	கதவ யில்	கன்னத்தில்	ைகைய	ஊன்றிக்	ெகாண்
உட்கார்ந் 	விட்டான்.	காைலயில்	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந்
ேகாட்டாற் க் ம்,	ேகாட்டாற்றிலி ந் 	தளபதிைய	அைலக்கழிப்பதற்காகத்
தி நந்திக்கைரக் ம்	அைலந் 	கைளத்தி ந்த	நாராயணன்	ேசந்தன்
உட்கார்ந்தவாேற	 ங்கத்	ெதாடங்கி	விட்டான்.

ம ப ம்	அவன்	கண்	விழித்த	ேபா 	அவ க்காகேவ	திறந்
ைவக்கப்பட் ந்த 	ேபால்	நிலவைறயின்	ேமற்கத 	திறந்தி ந்த .	கத க்
அப்பால்	மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தில்	யாேரா	ெபண்களின்	சிரிப்ெபாலி ம்
ேபச்ெசாலி ம்	ேகட்டன.	அதற் ள்	ஒ 	 ட் த்	 க்கம்	 ங்கி	 த்தி ந்த
ேசந்தன்	ேமேல	எ ந் 	வந்தான்.	'யார்	கதைவத்	திறந் 	ைவத்தி க்கக்	 ம்?'
என்ற	சந்ேதகம்	அவ க் 	ஏற்பட்ட .	'தான்	ைகவலிக்கத்	தட் யேபா 	ஒ வ ம்
திறக்கவில்ைல.	அ ப்பினால்	கண்	அயர்ந் 	விட்ட	ேபா 	யாேரா	 ைன	ேபால்
ெமல்ல	வந் 	கதைவத்	திறந்தி க்கிறார்கள்.	திறந்த தான்	திறந்தார்கள்,	கீேழ
கதவ கில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்த	என்ைனக்	கவனிக்கவில்ைலேய!'	என்
அவன்	நிைனத்தான்.

உள்ளி ந் 	ெவளிேயறி	ேமேல	வந்த	பின்	கதைவ	 ன்	ேபாலேவ	அைடத் த்



தாழிட் 	விட் 	மந்திராேலாசைன	மண்டபத்தில்	 ம்மாளம க் ம்	அந்தப்
ெபண்கள்	யார்	என் 	பார்க்க	வந்தான்.

தளபதியின்	தங்ைக	பகவதி,	ஆசிரியர்	மகள்	விலாசினி,	மகாராணியாரின்	உடன்
ட்டத்	ேதாழிகைளச்	ேசர்ந்த	இன் ம்	இரண் 	 ன் 	ெபண்கள்	-	எல்ேலா ம்

அங் 	உட்கார்ந் 	விைளயா க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	விைளயாட் னிைடேய
இலக்கியச்	சர்ச்ைச ம்	நடந் 	ெகாண் ந்த .

"ஏண் ,	விலாசினி?	ெதால்காப்பியத்ைத	இயற்றிய	ெதால்காப்பியர்	அகத்தியரின்
மாணவரா?	அல்ல 	அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	மாணவரா?"	என்றாள்	பகவதி.

"ச ரங்க	விைளயாட் னிைடேய	இந்தச்	சந்ேதகம்	உனக் 	எங்கி ந்
ைளத்த ...?"	விலாசினி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டாள்.

அவர்கள்	இப்ப ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	சமயத்திலா	நாராயணன்	ேசந்தன்	அங்ேக
தைலையக்	காட்ட	ேவண் ம்?

"ஆ!	அேதா,	அகத்தியேர	நம்ைம	ேநாக்கி	வந் 	ெகாண் க்கிறார்.	அவைரேய
ேநரில்	ேகட் 	விடலாம்"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	 ட்ைடயாயி ப்பைதச்
ெசால்லாமல்	ெசால்லிக்	ேகலி	ெசய்தாள்	ஒ த்தி.

"ஓ!	இந்த	அகத்தியரா?	இவ க் 	உளவறி ம்	ேவைலையத்	தவிர	எ ம்
ெதரியாேத.	பாவம்!	இந்த	உலகத்தில்	எல்ேலா ைடய	உடம் ம்	ேமல்	ேநாக்கி
வள கின்றன	என்றால்	இவ ைடய	உடம் 	மட் ம்	கீழ்	ேநாக்கி	வளர்ந்
ெகாண் க்கிற "	என் 	ேசந்தன்	காதில்	ேகட் 	விடாமல்	ெமல்லச்	ெசால்லிச்
சிரித்தாள்	ஒ த்தி.

"நிலவைறக்	கதைவத்	திறந்த 	நீங்கள்	தானா?"	என் 	க ைமயான	 ரலில்
அவர்கைளக்	ேகட்டான்	ேசந்தன்.
விைளயாட்ைட	நி த்திவிட் 	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்டார்கள்
அந்தப்	ெபண்கள்.	அவர்கள்	பதில்	ெசால்லாமலி ந்த 	அவ ைடய	க ைமைய
அதிகப்ப த்திய .
"ெபண்களாகச்	ேசர்ந் 	ெகாண் 	விைளயாட்டாக	ஏதாவ 	ெசய் 	வி கிறீர்கள்.
அதனால்	ெபரிய	ெபரிய	காரியங்கள்	ெகட் ப்	ேபாய்வி கின்றன."

"ஐயா!	ஒற்றர்	ெப மாேன!	உமக் க்	ேகா 	வணக்கங்கள்	ெச த் கிேறன்.
எங்களிடம்	வம் க் 	வராமல்	ேபாய்ச்	ேச ங்கள்.	உள்ேள	இ ந் 	யாேரா	கதைவத்
தட் வ 	ேபாலி ந்த .	'திறக்கலாமா,	ேவண்டாமா?'	என் 	நீண்ட	ேநரம்
ேயாசித்ேதாம்.	கைடசியில்	நாங்கள்	திறந்த	ேபா 	யா ம்	உள்ேளயி ந்



ெவளியில்	வரவில்ைல.	நிலவைறக் ள்	எட் ப்	பார்த்ததில்	ப ய கில்	யாேரா
உட்கார்ந்தி ப்ப 	ேபால்	ெதரிந்த .	இரண் 	 ன் 	 ைற	'யார்?	யார்?'	என்
இைரந் 	ேகட் ப்	பார்த்ேதாம்.	பதில்	இல்ைல.	நிலவைறக் ள்	இ ட்டாக
இ ந்ததனால்	எங்க க் ப்	பயமாக	இ ந்த .	ேபசாமல்	தி ம்பி	வந் விட்ேடாம்"
என் 	பகவதி	அவ க் ப்	பதில்	 றினாள்.

ேசந்தன்	மகாமண்டேல வரைரச்	சந்திப்பதற்காக	அங்கி ந் 	ெசன்றான்.	அவன்
மனத்தில்	சந்ேதகங்க ம்,	வயிற்றில்	பசி ம்,	உடம்பில்	அ ப் ம்	வளர்ந்
ெகாண் ந்தன.	அவற் க் 	இைடேய	ேவெறா 	வைகப்	பய ம்	அவ க்
ஏற்பட்ட .	' ன்ேகாபக்கார ம்,	ெசல்வாக் 	மி ந்தவ மான	தளபதி
வல்லாளேதவனிடம்	ெபாய்	ெசால்லி	ஏமாற்றிவிட்ேடேன,	அதன்	விைள 	என்ன
ஆ ேமா?'	என் 	உள் ர	அஞ்சிக்	ெகாண் ந்தான்.

'தி நந்திக்கைரயிலி ந் 	அரண்மைனக் 	வந் 	ேச வதற் த்	தளபதிக் க்
திைர	கிைடக்கப்	ேபாவதில்ைல.	தளபதி	ேகாட்டாறி ள்ள	பைடச்சாைலக் ச்

ெசால்லி	அ ப்பிக்	 திைர	வரவைழக்க	ேவண் ம்.	அல்ல 	கடல்	 ைறயிலி ந்
மிள ப்	ெபாதி	ஏற்றிவிட் த்	தி ம் ம்	வணிகப்	ெப மக்களின்	வாகனங்களில்
ஏதாவெதான்றில்	இடம்பி த் 	வரேவண் ம்.	இந்த	இரண் 	வழி ேம	சாத்தியப்
படாவிட்டால்	இன்றிரவிற் ள்	இங்ேக	வந் 	ேசர	 யா .'	இந்த	ஒேர	ஒ
சமாதானம்	தான்	ேசந்த க் 	தற்காலிகமான	தன்னம்பிக்ைகையக்	ெகா த்த .

'இன் ம்	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டம்	நடந் 	ெகாண் தான்	இ க் ம்.	அதற் ள்
எங்ேக	 ந்தி க்கப்	ேபாகிற ?'	என்ற	எண்ணத்தினால்	மகாமண்டேல வரர்	பட்
மண்டபத்தில்தான்	இ ப்பாெரன் 	க திக்	ெகாண் 	அங்ேக	ெசன்றான்.	ஆனால்
பட் மண்டபத்தில்	யா மில்ைல.	 ட்ட ம்	 ந் 	அவரவர்கள்	தங் ம்
இடங்க க் ப்	ேபாயி ந்தார்கள்.	ேசந்த க் ப்	ெபரிய	ஏமாற்றமாக	இ ந்த .

பட் மண்டபத்திலி ந் 	அவன்	தி ம்பிய	ேபா 	பின் றம்	ேதாள்பட்ைடயின்
வல றம்	ஒ 	ைக	அ த்தித்	ெதாட்ட .	நாராயணன்	ேசந்தன்	அலறிவிட
இ ந்தான்.	தன்ைனச்	சமாளித் க்	ெகாண் 	பயத்ைத	அடக்கியவனாகத்
தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	பட் மண்டபத் த்	 ண்	ஒன்றின்	மைறவிலி ந்
ஆபத் தவிகளின்	பைடயணியின்	தைலவனான	மகரெந ங் ைழக்காதன்
ேசந்த க் 	 ன்னால்	வந் 	நின்றான்.	அவன்	அப்ேபாதி ந்த	நிைலையப்	பார்த்த
ேபா 	ேசந்த க் 	வியப் 	மட் ம்	ஏற்படவில்ைல.	பயம்	தான்	அதிகமாக
ஏற்பட்ட .	மகர	ெந ங் ைழக்காதனின்	கண்கள்	ெந ப் த்	 ண்டங்கைளப்
ேபாலச்	சிவந்தி ந்தன.	அங்கி ம்,	ேமலாைட ம்,	அங்கங்ேக	 சி ம்	அ க் ம்
பட் க்	கிழிந்தி ந்தன.	 கத்தி ம்	ைக	கால்களி ம்	சிராய்த் 	இரத்தக்	கசி
ெதரிந்த .	அந்த	நிைலயில்	நாராயணன்	ேசந்தைனப்	பார்த் 	ஒ 	சிரிப் ச்
சிரித்தான்.	அவன்	சிரிக்க	ேவண் ெமன் 	எைதேயா	நிைனத் க்	ெகாண்



சிரித்த 	ேபாலி ந்த .	பயங்கரமாக ம்	இ ந்த 	அந்தச்	சிரிப் .

"என்ன	ஐயா?	இங்ேக	பட் மண்டபத் த்	 ண்மைறவில்	நின் 	ெகாண் 	என்ன
ெசய்கிறீர்?"	என் 	ேகட்டான்	ேசந்தன்.	 ைழக்காதன்	ேசந்த க் ப்	பதில்
ெசால்லாமல்	அவன்	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த் 	ெமல்லச்	சிரித்தான்.	இயற்ைகயாகச்
சிரிக்கிற	சிரிப்பாக	இல்ைல	அ .

"ஆபத் தவிகளின்	ெசயல்	மட் ம்	தான்	க ைமயானெதன் 	இ வைரயில்
ேகள்விப்பட் ந்ேதன்.	அவர்க ைடய	பார்ைவ ம்,	சிரிப் ம்	 ட	அல்லவா
க ைமயாக	இ க்கின்றன!"

ேசந்தன்	அேதா 	ேபச்ைச	விடவில்ைல.	ேம ம்	ெதாடர்ந்தான்.	"உங்கள்
தி ேமனியில்	ெதன்ப ம்	வி ப் ண்	(காயங்கள்)கைள ம்,	கிழிசல்கைள ம்
பார்த்தால்	யா டேனா	ேபாரிட் விட் 	வந்தி ப்ப 	ேபால்	ேதான் கிறேத?"

"அப்பேன!	என்	உடம்ைபப்	பற்றிச்	ெசால்ல	வந் 	விட்டாய்.	உன்ைனேய	ெகாஞ்சம்
நிதானமாகப்	பார்த் க்	ெகாள்.	நீ	எப்ப யி க்கிறாய்	என்ப 	ெதரியவ ம்."
எைதேயா	மைறத் க்	ெகாண் 	சிரிக்கிறாற்	ேபான்ற	அந்த	மர்மச்	சிரிப் ,	அ
ஆபத் தவிகள்	பைடத்தைலவ க்ேக	உரிய 	ேபா ம்.	ேபச்சின்	இ தியில்
கைடசி	வார்த்ைத	அவன்	வாயிலி ந் 	ெவளிவந் 	 ந்த	பின்	அந்தச்	சிரிப்
மலர்ந்த .	 ைழக்காதன்	 றிய	பின் தான்	ேசந்தன்	தன்	ேதாற்றத்ைதத்	தாேன
பார்த் க்	ெகாண்டான்.	ஏறக் ைறய	தன்	நிைல ம்	அேத	ேபால்	இ ந்தைதச்
ேசந்தன்	அப்ேபா தான்	உணர்ந்தான்.	'அடேட!	இந்தத்	ேதாற்றத்ேதா
மகாமண்டேல வரைரப்	பார்ப்பதற் 	ேவ 	கிளம்பி	விட்ேடேன!	நல்லேவைள,	இவன்
இைதக்	கண் 	ெசால்லியிராவிட்டால்	இப்ப ேய	ேபாய்	அவ க் 	 ன்னால்
நின்றி ப்ேபன்'	என் 	எண்ணியவனாய்	மகரெந ங் ைழக்காதனிடம்
விைடெபற் க்	ெகாண் 	உைடமாற்றி	வ வதற் க்	கிளம்பினான்.

நாராயணன்	ேசந்தனின்	தைலமைறந்தேதா	இல்ைலேயா,	அதற்காகேவ	காத் க்
ெகாண் ந்தவன்	ேபால்	பட் மண்டபத் க் ள்	 ைழந் 	மந்திராேலாசைனக்
ட்டம்	நடந்த	இடத்தில்	எைதேயா	ேத னான்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்.	அங்ேக

அவன்	ேத ய	ெபா ள்	எ ேவா	அ 	ைகக் க்	கிைடப்பதற் 	அதிக	ேநரம்
ஆகவில்ைல.	அவன்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாவதற்காகேவ	அங்
ைவக்கப்பட் ந்த 	ேபால்	 லபமாகக்	கிைடத் விட்ட .

பட் மண்டபத்தில்	 ற்றத்	தைலவர்களின்	மந்திராேலாசைனக்	 ட்டம்	நடந்த
ேபா 	மகாமண்டேல வரர்	எந்த	ஆசனத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்தாேரா,
அதன்	கீேழ	தான்	அந்தப்	ெபா ள்	அவ க் க்	கிைடத்த .	அ
ேவெறான் மில்ைல,	ஆபத் தவிகளின்	 த்திைரச்	சின்னம்	ெபாறித்த	ஒ



பட் த் ணி.	கீேழ	 னிந் 	எ ப்பதற் 	 ன்	அைதத்	தான்	எ ப்பைத
எங்கி ந்தாவ 	யாராவ 	பார்க்கிறார்களா	என் 	அவன்	மனத்தில்	சந்ேதகம்
ஏற்பட் க் ம்	ேபா ம்!	ஒ 	ேவைள	தன்ைனச்	ேசாதிப்பதற்காகத்தான்	அைதத்
ேத 	வ வைதப்	பார்ப்பதற்காகேவ	அவ்வள 	 லபமாகப்	ேபாட்
ைவத்தி க்கலாேம	என் 	அவன்	பயந்தி க்க	ேவண் ம்.

அதனால்	தான்	அவ்வள 	தயக்கத் டன்	 ற்றி ம்	பார்த் க்	ெகாண் 	அவன்
அைத	எ த்தான்.	ஆனால்	தன் ைடய	நிதான ம்	 ன்ேயாசைன ம்	தன்ைன
ஏமாற்றிவிட்டன	என்பைத	அந்தத்	 ணிைய	எ த் 	வழக்கம்	ேபால்	இ ப்பில்
அணிந் 	தைல	நிமிர்ந்த	ேபா 	அவன்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்.

ேமேலயி ந் 	இரண் 	ெபரிய	 ைட	மல்லிைகப்	 க்கள்	அவ ைடய	 ன்
தைலயில்	உதிர்ந் 	ெநற்றியில்	ந வி	வி ந்தன.	அந்தப் ரத் 	நங்ைகயர்கள்
தங்கள்	அளக	பாரத்திற் ப்	 ம்	வாசைனத்	ைதலத்தின்	மணம்	அந்தப்	 வின்
மணத்தில்	விரவியி ந்த .	மகரெந ங் ைழக்காதன்	தி க்கிட் 	ேமேல
நிமிர்ந் 	பார்த்தான்.

ேமேல	அந்த	இடத் க் 	ேநேர	அந்தப் ரத்தின்	மாடத்தில்	ஒ 	ெபண்	 கம்
வி ட்ெடன் 	தி ம்பி	மைறந்த .	தி ம் ம்	ேபா 	க நாகம்	ேபான்ற	அந்தப்
ெபண்ணின்	சைட	 ழன் 	அதிலி ந் 	மல்லிைகப்	 க்களில்	ேம ம்	சில	அவன்
ேமல்	உதிர்ந்தன.	இளம்	ெபண்	 கமாகத்தான்	ெதரிந்த .	தி ம்பிய	ேவகத்தில்
அவனால்	 கத்ைத	அைடயாளம்	கண் 	நிைனவில்	ைவத் க்	ெகாள் வதற்

யவில்ைல.	'எவ்வள 	 ன்ெனச்சரிக்ைகேயா 	நான் 	 ற ம்	பார்த்ேதன்!
ேமேல	பார்க்கத்	தவறி	விட்ேடேன!'	என் 	உதட்ைடக்	க த் க்	ெகாண்டான்
மகரெந ங் ைழக்காதன்.	சிறி 	ேநரம்	ஏேதா	சிந்தித் க்	ெகாண் 	அங்ேகேய
நின்றான்.	கீேழ	கிடந்த	அந்தக்	 ைட	மல்லிைகப்	 க்கைள	ஒன் 	விடாமல்
ெபா க்கித்	தன்	அங்கியில்	மைறத் 	ைவத் க்	ெகாண் 	 றப்பட்டான்.

அவன்	 றப்பட் ச்	ெசன்ற ம்	அங் 	மற்ேறார்	ஆச்சரியம்	நிகழ்ந்த .	உைட
மாற்றிக்	ெகாண் 	மகாமண்டேல வரைரச்	சந்திக்கச்	ெசன் 	விட்டதாக	நாம்
யாைரப்	பற்றி	எண்ணிக்	ெகாண் க்கிேறாேமா	அவன்	பட் மண்டபத் 	ேமல்
ேகா த்	 ண்	ஒன்றின்	மைறவிலி ந் 	ெவளிவந்தான்.	உண்ைமயில்	நாராயணன்
ேசந்தன்	மகரெந ங் ைழக்காதனிடம்	விைடெபற் க்	ெகாண் 	ேபாவ 	ேபால்
ேபாக் க்	காட் னாேன	ஒழிய	அங்கி ந் 	ேபாய்	விடவில்ைல.	பட் மண்டபத்தில்
ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	அலங்ேகாலமான	நிைலயில்	தனியாக	நின்
ெகாண் ப்பைதப்	பார்த்த டேன	ேசந்தைனப்	ேபால்	அறி க்	 ர்ைம ள்ள
ஒற்ற க் ச்	சந்ேதகங்கள்	ஏற்படாமலி க் மா?	ெதளிவற்ற	பல	 ழப்பமான
எண்ணங்க ம்,	சந்ேதகங்க ம்	அவ க் 	உண்டாயின.	'ஆபத் தவிகள்
தைலவன்	பட் மண்டபத்தில்	தனியாக	என்ன	ெசய்கிறான்?'	என்பைதப்	பார்த்



ைவத் க்	ெகாண்டால்	பின் 	மகாமண்டேல வரர்	ேகட் ம்	ேபா 	 வதற்
வசதியாக	இ க் ெமன் 	தான்	அவன்	மைறந்தி ந் 	அைதக்
கண்காணித்தான்.

அதன்	பின்	ேசந்தன்	பட் மண்டபத்திலி ந் 	ெவளிேயறிப்	பராந்தகப்	ெப
வாயி க் 	வந் 	நின்றான்.	பராந்தகப்	ெப 	வாயிலிலி ந் 	ேமற் 	ேநாக்கி
இரண்டாங்	ேகாட்ைட	வாசல்	தி ச் ற்றி ள்ேள	ெசன்றால்	அரண்மைன
வி ந்தினர்	மாளிைககள்	 ந்ேதாட்டத் க் 	ந ேவ	இ ந்தன.	அந்த
மாளிைகயில்	ஒன்றில்	தான்	மகாமண்டேல வரர்	தங்கியி க்க	ேவண் ெமன்ப
அவ க் த்	ெதரி ம்.

ேகாட்ைடக் ள்	யாேரா	 திைரயில்	வ ம்	ஒலி	ேகட் 	ேசந்தன்	பராந்தகப்
ெப வாயிலின்	 கப்பில்	தயங்கி	நின்றான்.	வ வ 	யார்	என் 	பார்த் 	விட்
அதன்	பின்	வி ந்தினர்	மாளிைகக் ப்	ேபாகலாெமன்ப 	அவன்	எண்ணம்.	ஒேர
திைரயில்	இரண் 	ேபர்கள்	ஏறிக்	ெகாண் 	வ வைதப்	பார்த்த ம்	அவ க்

ஆச்சரியம்	உண்டாயிற் .	 ன்னால்	உட்கார்ந்தி ந்தவன்	இன்னாெரன் 	ெதரிந்
ெகாள்ள	 யவில்ைல.	ேதாற்றத்தி ள்ள	நிைலையக்	ெகாண் 	பார்த்தால்	ஏேதா
அரசாங்கத்	 தன்	மாதிரி	இ ந்த .	 திைர	அ கில்	வந்த ம்	பின்னால்
உட்கார்ந்தி ந்த	இரண்டாவ 	ஆளின்	 கம்	ெதரிந்த .	அைதப்	பார்த்த ம்
பயத்ேதா 	சேரெலன் 	 ந்ேதாட்டத்தின்	அடர்ந்த	ப ைமக் ள்	 ந் 	தன்ைன
மைறத் க்	ெகாண்டான்	ேசந்தன்.	ேகாட்ைடக் ள்	வந்த	 திைரயில்	வீற்றி ந்த
இரண்டாவ 	ஆள்	வல்லாளேதவன்.
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ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தின்	வாயிலில்	எதிர்பாராத	விதமாகக்	கரவந்த ரத் த்
வைனச்	சந்திக்க	ேநர்ந்த 	இரண் 	வைகயில்	நன்ைமயாக	 ந்த

தளபதி	வல்லாளேதவ க் .	ஒன் 	அந்தத்	 வன்	ெகாண் 	வந்தி ந்த
அதி க்கியமான	அவசரச்	ெசய்திையத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	மற்ெறா
நன்ைம,	'அரண்மைனக் ப்	ேபாவதற் க்	 திைரயில்ைலேய?'	என்
கவைலப்பட் க்	ெகாண் க்காமல்	 வ ைடய	 திைரயிேலேய	இ வ ம்
ேபாய்விடலாம்.	பசி	தீர	அறக்ேகாட்டத்தில்	சாப்பிட் விட் ப்	பின்
அரண்மைனக் ப்	 றப்படலாம்	என் 	தான்	 தலில்	தளபதி	நிைனத்தி ந்தான்.
ஆனால்	 வன்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	ெசய்தியின்	அவசரத்ைத	அறிந்த	ேபா
பசி,	கைளப் 	எ ேம	அவ க் 	மறந் 	ேபாய்விட்டன.	 வனின்
திைரயிேலேய	பின் றமாகத்	தாவி	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	 றப்பட் 	விட்டான்.

"மகா	ேசனாதிபதி	எங்க ைடய	அறக்ேகாட்டத்ைத ம்,	எங்கைள ம்	இப்ப
ஒேரய யாக	அவமதித் 	விட் ப்	ேபாவ 	ெகாஞ்சம்	 ட	நன்றாயில்ைல.	இன் ம்
ஓரிரண் 	நாழிைககள்	தங்கி	உணவ ந்தி	எங்கள்	உபசாரத்ைத	ஏற் க்	ெகாண்
ேபாகலாேம!"	என் 	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தி ள்ள	அண்டராதித்த
ைவணவ ம்	அவன்	மைனவி	ேகாைத ம்	மரியாைதயாக	ேவண் க்
ெகாண்டைதக்	 ட	அவன்	ெபா ட்ப த்தவில்ைல.

பதில்	ெசால்லாமேல	அவன்	 திைரைய	விட் க்	ெகாண் 	ெசல்வைதப்	பார்த் ,
'தளபதிக் த்	தம்	ேமல்	ஏேதா	ேகாபம்	ேபாலி க்கிற ?'	என் 	எண்ணிக்
ெகாண் 	ேம ம்	வற் த்திச்	ெசால்லாமல்	பயந் 	ேபாய்	நின் 	விட்டனர்
ைவணவ ம்	அவன்	மைனவி	ேகாைத ம்.

" வேன!	நீ	ெகாண் 	வந்தி க் ம்	ெசய்தி	மட் ம்	ெமய்யாக	இ க் மானால்
இப்ேபா ள்ள	 ழ்நிைலயில்	நம்ைமப்	ேபால்	பரிதாபப்படத்	தக்கவர்கள்	ேவ
யா மில்ைல.	நல்ல	சமயத்தில்	நீ	வந்தி க்கிறாய்.	இப்ேபா 	அரண்மைனயில்
மகாமண்டேல வரர்	உள்படக்	 ற்றத்	தைலவர்கள்	எல்ேலா ம்	இ ப்பார்கள்.	நாம்
ெசய்ய	ேவண் ய	ஏற்பா கைளப்	பற்றி	எல்ேலாரிட ம்	கலந் 	ேபசிவிடலாம்.
திைரைய	மட் ம்	இன் ம்	சிறி 	ேவகமாகேவ	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபா"

என் 	 வைனத்	 ரிதப்ப த்தினான்	தளபதி.	 வ ம்	தன்னால்	இயன்ற
அள 	 திைரைய	ேவகமாகச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபானான்.

பட் 	மண்டபத்தில்	நடந்த	 ற்றத்	தைலவர்களின்	 ட்டத்தில்	நம்பிக்ைக ம்
ஒளி ம்	நிைறந்த	எதிர்காலத்	தீர்மானங்கைள	உ வாக்கியி ந்தார்கள்.



அன் 	 ற்றத்	தைலவர்க க் ம்	மகாமண்டேல வர க் ம்	 ன்னால்	தன்
நிைலையப்	பற்றி	விவரிக் ம்	ேபா 	மகாராணி	வானவன்மாேதவிக் 	அ ைகேய
வந் 	வி ம்	ேபாலி ந்த .

"மகாமன்னர்	இறந்த	பிற 	மகாமண்டேல வர ம்	நீங்க ம்	எனக் ப்	ெப ம்
பதவிைய ம்	மரியாைதைய ம்	அளித்தி க்கிறீர்கள்.	ஆனால்	இந்த	அரசேபாக
ஆடம்பரங்கைள	நீண்ட	நாட்கள்	அ பவிக் ம்	ெபா ைம	எனக் 	இல்ைல.	என்
அ ைமப்	 தல்வன்	எங்ேக	இ க்கிறாெனன்ேற	நான்	அறிய	 யவில்ைல.
என்ைனச்	 ற்றி ம்	 ன்பங்கைள ம்,	 ழ்ச்சிகைள ம்	காண்கிேறன்.	என
பிறந்தகமாகிய	ேசர	நாட் க்காவ 	ெசன் 	அைமதியாக	வாழ்ேவன்.	அைத ம்
ெசய்ய	விடாமல்	உங்கள்	அன் 	என்ைனக்	கட் ப்ப த்தி	ைவத்தி க்கிற .
மகாமன்னைர ம்	இழந் 	யா க்காக	இங் 	வாழ	ேவண் ம்?	இப்ப 	நான்
வாழ்வ 	 டச்	சில க் ப்	பி க்கவில்ைல	ேபாலி க்கிற .	என்ைனேய	அழித்
வி வதற் க்	 டச்	 ழ்ச்சிகள்	நடக்கின்றன."

இப்ப 	மகாராணி	வானவன்மாேதவியார்	ேபசிக்	ெகாண் 	வ ம்ேபாேத,
"மகாராணியார்	அப்ப 	அஞ்சக்	 டா .	ெதன்பாண் 	நாட் 	வீரர்களின்	ெநஞ்சில்
நம்பிக்ைக ம்,	ைககளில்	வலிைம ம்,	வாளில்	ஒளி ம்	இந்த	விநா 	வைர
ன்றிவிடவில்ைல.	மகாராணியாைர	அழிக்க	எந்தத்	தீய	சக்தியா ம்	 யா "

என் 	ஆேவசம்	ெபாங் ம்	 ரலில்	உ தியாகக்	 றினார்	இைடயாற் 	மங்கலம்
நம்பி.	அைத	ஆேமாதிப்ப 	ேபால்	அங்கி ந்த	மற்றவர்க ம்	சிரக்கம்பம்
ெசய்தனர்.

"அ 	சரிதான்!	 மார	பாண் யர்	எங்ேகயி க்கிறார்	என்றறிவதற் 	நாமாகேவ
ஏேத ம்	 யற்சிகள்	ெசய்ய	ேவண்டாமா?	இப்ப 	வாளாவி ந்தால்	அவைரப்	பற்றி
என்ன	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ம்?"	என் 	மகாமண்டேல வரர்	பக்கமாகத்	தி ம்பி
ஒ 	ேகள்விையக்	ேகட்டார்	 ழற்கால்	மாறனார்.

மகாமண்டேல வரர்	அந்தக்	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்வதற் 	 ன்ேப,
மற்றவர்க ம்	அவரிடம்	சரமாரியாகக்	ேகள்விகைளத்	ெதா க்க	ஆரம்பித்தனர்.

"இைளய	சக்கரவர்த்திைய	உடேன	அைழத் 	வர	ஏற்பா 	ெசய்ய	ேவண்டாமா?"
என் 	ேகட்டார்	ஒ வர்.

"மகாராணியாரின்	கவைலகள்	 ைறந் 	நிம்மதி ம்,	அைமதி ம்	உண்டாக
ேவண் மானால்	 மார	பாண் யர்	எங்கி ந்தா ம்	ேத க்	ெகாண் 	வந்

ட் 	வி வேத	 ைற"	என்றார்	மற்ெறா வர்.



"எல்ேலா ம்	சற் 	அைமதியாக	இ ங்கள்.	என் ைடய	க த்ைத	விரிவாகச்
ெசால்லி	வி கிேறன்.	இ வைர	இந்த	எண்ணங்கள்	எல்லாம்	எனக் த்
ேதான்றாமல்	ேபாய்விடவில்ைல.	அல்ல 	ேதான்றி ம்	எவற்ைற ம்	ெசயல்ப த்தக்
டா 	என்பதற்காக	நான்	ேபசாமல்	இ க்கவில்ைல.	என் ைடய	ஒவ்ெவா

தயக்கத் க் ம்	ஒ 	 க்கியமான	காரணம்	இ க் ம்.	இளவரசர்
எங்ேகயி க்கிறார்	என் 	ேத வேதா,	ேத க்	கண் பி ப்பேதா	எனக் க்
க னமான	காரியமில்ைல.	நிைனத்தால்	இப்ேபாேத	ெகாண் 	வந் 	நி த்தி	விட

ம்	என்னால்.	ஆனால்	நான்	 ழ்நிைலையப்	பற்றிச்	சிந்திக்கிேறன்.
ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசியலில்	ஒ ங்ைக ம்	அைமதிைய ம்	ஏற்ப த்தி	விட்டால்
நமக் 	இ க் ம்	பிற	பைககள்	நீங் ம்.	அதன்பின்	 மார	பாண் ய க்

ட்டலாெமன்ப 	என்	எண்ணம்"	என் 	அவர்	 றிய	சமாதானத்ைதக்	ேகட்ட
ேபா 	மற்றவர்க க் 	அவைர	எதிர்த் 	என்ன	ெசால்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.
கத்தில்	ஈயாடாமல்	உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.

"அைல	ஓய்ந் 	நீராட	 யா .	பைகவர்கைள	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	எவ்வள
நாட்க க் ப்	ேபசாமல்	இ க்க	 ம்?	தவிர	 ட் வதற் ம்	இளவரசைரத்
ேத க்	கண் பி த் 	இங்ேக	அைழத் 	வ வதற் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?	
ட் வைதப்	பின்னால்	ைவத் க்	ெகாண்டா ம்,	இளவரசர்	இப்ேபாேத	இங்

வந் 	இ க்கலாேம!	அவ்வா 	இ ப்ப 	மகாராணியா க் ம்	ஆ தல்	அளிக் ம்
என் 	எனக் த்	ேதான் கிற "	என் 	 ணிந் 	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிைய
ேநாக்கி	ேந க் 	ேநர்	 றினார்,	அ வைர	ஒன் ம்	ேபசாமல்	அைமதியாக
வீற்றி ந்த	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

"வடதிைச	மன்னர்களின்	பைடெய ப் 	இந்தச்	சமயத்தில்	ேநரலாெமன்
மகாமண்டேல வரர்	எதிர்பார்க்கிறார்	ேபாலி க்கிற .	 மார	பாண் யர்	இங்
வந்தி ந்தால்	பைடெய ப்ைபச்	சமாளிக்க	நமக் 	உதவி	கிைடக் ம்.	 மார
பாண் யரின்	தாய்வழி	மாமன்மார்க ம்,	மகாராணியாரின்	பிறந்த	வீட் ச்
சேகாதர ம்	ஆகிய	ேசரர்	பைட	உதவிைய	நாம்	ெபறலாம்.	ேசர	ேவந்தரிடம்	அவர்
பைட	உதவி	ெசய்வதற் 	ம க்க	இயலாதப 	அவ ைடய	ம மகராகிய	 மார
பாண் யைரேய	 த ப்பலாம்.	இைதெயல்லாம்	மகாமண்டேல வரர்	நன்றாகச்
சிந்தித்தி ந்தால்	இளவரசைரத்	ேத 	உடேன	இங் 	அைழத் 	வர	ஏற்பா
ெசய்தி க்கலாேம!"	என் 	பவழக்	கனிவாய ம்	அதங்ேகாட்டாசிரியேரா 	ேசர்ந்
ெகாண்டார்.

ேப வதற் 	அஞ்சி	உட்கார்ந்தி ந்த	 ற்றத்	தைலவர்க ம்	சிறி 	ேநரம்	கழித்
ஒவ்ெவா வராக	அேத	க த்ைத	ஆதரித் ப்	ேபசத்	தைலப்பட்டனர்.
மகாராணியாரின்	வி ப்ப ம்	அ வாகத்தான்	இ க் ம்	என்பைத	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	 றிப்பாகப்	 ரிந் 	ெகாண்டார்.	பல்லாண் களாக	நிமிர்ந் 	நின்
பி வாதத்தா ம்,	அறி த்	திறனா ம்,	தம்	எண்ணேம	எல்லா ைடய



எண்ணமாக ம்,	தம்	ெசால்ேல	எல்ேலா ைடய	ெசால்லாக ம்,	தம்	ெசயேல
எல்ேலா ைடய	ெசயலாக ம்	-	ெவற்றி	ெபற் 	வந்த	அவ ைடய	அரசியல்
வாழ்வில்	 தல்	 தலாக	ஒ 	வைள 	ஏற்பட்ட .	மற்றவர்கைள	மாற்றி
அவர்கைளத்	தம்	வழிக் க்	கட் ப்ப த் ம்	சாமர்த்தியமான	கைலயில்
ெதாடர்ந் 	ெவற்றி	ெபற் 	வந்த	அவர்	 தன்	 தலாக	மற்றவர்க க்காக	மாறிக்
கட் ப்ப ம்	நிைலைய	அைடந்தார்.	எதற் ம்	எவரா ம்	அைசந் 	விட	 யாமல்
கல்லாய்	 ற்றிப்	ேபாயி ந்த	அந்த	உள்ளத்தில்	சற்ேற	தளர்ச்சி	உண்டாயிற் .
ஆனால்	அந்தத்	தளர்ச்சி	ெவளிப்பட் 	விடாமல்	மிகத்	தந்திரமாக	மைறத் க்
ெகாண்டார்	அவர்.	ஒ 	நளினமான	சிரிப்பினால்	மட் ேம	அைத	அவரால்	மைறக்க

ந்த .

"நல்ல !	இன்ைறய	தினம்	உங்கள்	எல்ேலா ைடய	க த்ைத ம்	 றிப்பாக ம்,
ெவளிப்பைடயாக ம்,	ெதளிவாக	மைறக்காமல்	என்னிடம்	 றிவிட் ர்கள்.	நான்
ஒப் க்	ெகாள்கிேறன்.	இன் ம்	நான் 	நாட்க க் ள்	 மார	பாண் யைர	இங்ேக
ெகாண் 	வந் 	ேசர்க் ம்	ெபா ப்ைப	நாேன	ஏற் க்	ெகாள்கிேறன்."

மகாமண்டேல வர ைடய	இந்தப்	ேபச்சில்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	ம ப ம்
க்கிட்டார்.

"மகாமண்டேல வரைர	யா ம்	வற் த்தேவா,	அவசரப்ப த்தேவா
வி ம்பவில்ைல.	நான் 	நாட்களில்	ேத க்	ெகாண் 	வர	ேவண் ெமன்
அவசரப்பட் த்	 ன்ப ற	ேவண்டாம்.	ேவண் ய	நாட்கைள	எ த் க்	ெகாண்
பதறாமல்	ேத ப்	பார்க்கலாேம!"	என்றார்	ஆசிரியர்	பிரான்.

"ேதைவயில்ைல!	நான் 	நாட்கேள	அதிகம்.	வி ம்பினால்	நான் 	நாழிைகக் ள்
இளவரசைர	அைழத் 	வர	என்னால்	 ம்?"	என் 	 கத்தில்	அ த்தாற்	ேபால்
அதங்ேகாட்டாசிரிய க் ப்	பதில்	ெசால்லிவிட்டார்	இைடயாற் ம்	மங்கலம்	நம்பி.

" ந்தால்	ெசய் ங்கள்!"	என் 	ப த்தவ க்ேக	உரிய	அடக்கத்ேதா 	ேபச்ைச
த் 	விட்டார்	ஆசிரியர்.	'ஏனடா	இந்த	மனிதரிடம்	ேபச் க்	ெகா த்ேதாம்'	என்

ஆகிவிட்ட 	அவ க் .	தம்	ேமல்	மகாமண்டேல வர க் 	உள் ரச்	சிறி
ேகாபம்	ஏற்பட் க்கிற 	என்பைத	அவ ைடய	ேபச்சிலி ந்ேத
அதங்ேகாட்டாசிரியர்	 ரிந் 	ெகாண்டார்.

இளவரசர்	அரண்மைனக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வரப்பட்ட ம்	மற்ெறா 	 ற்றத்
தைலவர்	 ட்டம்	நடத் வெதன் ம்,	அதில்	மற்ற	விஷயங்கைளப்	ேபசி	
ெசய் 	ெகாள் வெதன் ம்	தீர்மானித்த	பின்	அன்ைறயக்	 ட்டம்	அேதா

ந் 	விட்ட .



பட் 	மண்டபத்தில்	 ட்டம்	நடந் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	நாராயணன்	ேசந்தன்
வந்த ம்,	மகாமண்டேல வரர்	அவைன	இரகசியமாக	நிலவைறக் 	அ ப்பிய ம்
ேநயர்க க் 	நிைனவி க்கலாம்.	 ட்டம்	 ந்த ம்	எல்ேலா ம்	அவரவர்கள்
தங்கியி ந்த	வி ந்தினர்	வி திக க் ச்	ெசன் 	விட்டனர்.	மகாமண்டேல வரர்
மட் ம்	தாம்	நிலவைறக் 	அ ப்பியி ந்த	ேசந்தன்	தி ம்பி	வ வாெனன்
எதிர்பார்த் ச்	சிறி 	ேநரம்	அங்ேக	தாமதித்தார்.	இைடேய	மற்ெறா
காரியத்ைத ம்	அங்கி ந்தவாேற	 த் க்	ெகாண்டார்.	அவர்	அங்ேக
ேசந்த க்காகத்	தாமதித் க்	ெகாண் 	நின்ற	ேபா 	அந்தப்	பட் 	மண்டபத்தின்
ேமேல	இ ந்த	அந்தப் ரத் 	மடத்தில்	 வன	ேமாகினி	என்ற	வண்ண	மகளின்
உ வம்	ெதரிந்த .	 வன	ேமாகினி	அந்த	அரண்மைனயில்	வண்ண	மகளாகப்
பணி	 ரிபவள்.	வண்ண	மகளின்	ேவைல	அந்தப் ரத்தி ம்,	கன்னி	மாடத்தி ம்
உள்ள	அரச	 ம்பத் ப்	ெபண்க க் 	அலங்காரம்	ெசய்வதா ம்.
மற்றவர்க க்ெகல்லாம்	அவள்	அலங்காரம்	ெசய் 	விட்டால்தான்	அழ 	பிறக் ம்.
ஆனால்	அவ க்ேகா	யா ம்	அலங்காரம்	ெசய்யாமேல	அ ர்வமான	அழ ம்
இளைம ம்	வாய்த்தி ந்தன.	உண்ைமயில்	 வன	ேமாகினி	என்ற	ெபய க் 	அவள்
ெபா த்தமானவள்	தான்.	பின்னிவிட்ட	சைட	அைசயப்	பிைறமதி	ேபால்	மல்லிைகச்
ெசண் 	 	நடந்தாளானால்	பார்க்கிறவர்களின்	உள்ளெமல்லாம்	பறிேபாக
ேவண் ய தான்.

கீேழ	நின் 	ெகாண் ந்த	மகாமண்டேல வரர்	 வன	ேமாகினிையக்	ைகதட் க்
ப்பிட்டார்.	மதிப் க் ரிய	மகாமண்டேல வர ைடய	அைழப் க் ப்	பணிந் 	கீேழ

இறங்கி	ஓேடா 	வந்தாள்	 வன	ேமாகினி.

"ெபண்ேண!	எனக் 	உன்னால்	ஒ 	காரியம்	ஆக	ேவண் ம்.	இேதா	இந்த
ஆசனத்தின்	கீேழ	இந்தப்	பட் த்	 ணிையப்	ேபாட் 	விட் ப்	ேபாகிேறன்.	இன் ம்
சிறி 	ேநரத் க் ள்	இைத	எ த் ச்	ெசல்ல	வ ம்	மனிதைன	நீ	ேமேலயி ந்
கவனித் 	ைவத் க்	ெகாள்.	அப் றம்	வந் 	என்னிடம்	ெசால்"	என் 	 றிவிட் த்
தம்	இ ப்பிலி ந் 	ஒ 	சி 	பட் த்	 ணிைய	எ த் த்	தாம்	உட்கார்ந்தி ந்த
ஆசனத்தின்	கீேழ	ேபாட் விட் ச்	ெசன்றார்	மகாமண்டேல வரர்.	 வன	ேமாகினி
அவர்	 றியப ேய	ெசய்ய	ஒப் க்	ெகாண் 	மாடத்தில்	ேபாய்	நின் 	கீேழ
கவனித்தாள்.	இேத	சமயத்தில்	விலாசினி,	பகவதி	 தலியவர்கள்
மந்திராேலாசைன	மண்டபத் ப்	பக்கமாகச்	ச ரங்கம்	விைளயாடச்	ெசன்
விட்டதனால்	 வன	ேமாகினி	அந்தப் ரத்தில்	தனியாகேவ	இ ந்தாள்.	அதனால்
அவர்	தன்னிடம்	ஒப் வித் ச்	ெசன்றி ந்த	உளவறி ம்	ேவைலைய	அவள்	சரியாகச்
ெசய்ய	 ந்த .	 ய	வைரயில்	தான்	அங்ேக	நின் 	கண்காணிப்ப
கண்காணிக்கப்	ப கிறவ க் த்	ெதரியாமல்	இ க்க	ேவண் ெமன் 	அவள்
நிைனத்தி ந்தாள்.	ஆனால்	அவள்	 னிந் 	பார்த்த	ேபா 	அவ ைடய	தைலயில்
அணிந்தி ந்த	 ைட	மல்லிைகப்	 க்கள்	அவைளக்	காட் க்	ெகா த் 	விட்டன.
அந்தப்	பாழாய்ப்	ேபான	 க்கள்	கீேழ	உதிர்ந் 	அவள்	எண்ணத்தில்	கலக்கத்ைத



உண்டாக்காமல்	இ ந்தி ந்தால்	எவ்வள 	நன்றாயி க் ம்?

வன	ேமாகினி	உடேன	ஓ ப்ேபாய்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியிடம்	ெசய்திையத்
ெதரிவித் விட் 	வந்தி ந்தா ம்	அவள்	மனத்தில்	பயம்	ஏற்பட்ட .
ஆபத் தவிகள்	தைலவனின்	ெந ப் ப்	ேபான்ற	விழிக ம்,	 ரமான	 க ம்
அ க்க 	ேதான்றி	அவைளப்	பய த்தின.	'மகரெந ங் ைழக்காதன்	தான்
அவைன	ேமேலயி ந் 	கண்காணித்த	ேபா 	தன்ைனப்	பார்த்தி ப்பாேனா?'	என்ற
பயத்தினால்	அன்றிர 	 க்கேம	அவைள	அ வதற் 	ம த்த .	பழி
பாவத் க் 	அஞ்சாதவன்,	ஈரமற்றவன்,	கல்	மன ைடயவன்	என்
ஆபத் தவிகள்	தைலவைனப்	பற்றி	அவள்	ேகள்விப்பட் ந்த	ெசய்திகள்
ஒவ்ெவான்றாக	நிைன க் 	வந் 	அவைள	மிரட் க்	ெகாண் ந்தன.

வன	ேமாகினி,	ஆபத் தவிகள்	தைலவைன	எண்ணி	ந ங்கி	உறக்கமின்றித்
தவித் க்	ெகாண் ந்த	அேத	ேநரத்தில்	நாராயணன்	ேசந்தன்	தளபதி
வல்லாளேதவைன	எண்ணி	உறக்கமின்றித்	தவித் க்	ெகாண் ந்தான்.

'ஐேயா!	நான்	தளபதியிடம்	சிக்கி	அ பட	ேவண் ெமன் தான்	என்	தைலயில்
எ தியி க்கிற 	ேபா ம்.	இவ்வள 	 ரம்	ஏமாற்றி	தி நந்திக்கைர	வைரயில்
இ த்த த் ம்	எவன்	 திைரயிேலா	இரவல்	இடம்	பி த் 	அரண்மைனக்
வந் விட்டாேன.	அவேனா 	ேபாகாமல்	யாேரா	ஒ 	 வைன ம்	அல்லவா
அைழத் க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறான்?	என்ன	ஆகப்	ேபாகிறேதா?'	என்
கவைல	ெகாண் 	 க்கம்	இழந்தான்	ேசந்தன்.
அந்தப் ரத் 	ேமல்	மாடத்திலி ந் 	தன்	ேமல்	உதிர்ந்த	 க்கைள	ைவத் க்
ெகாண் 	தன்ைனக்	கண்காணித்த	ெபண்	 லி	யாெரன் 	 க்கமில்லாமல்
மண்ைடையக்	 ழப்பிக்	ெகாண் ந்தான்	 ைழக்காதன்.	' தல்	 தலாகக்
ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத்தில்	என்	ேபச் 	எ படாமல்	ேதாற் ப்	ேபாய்விட்டேத!'

என் 	மனம்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	அன் 	நள்ளிர
வைரயில்	இவர்கள்	நால்வ ம்	உறங்கேவ	இல்ைல.
-----------	
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இராசசிம்மன்	அப்ப 	நடந் 	ெகாண்ட 	 ழல்ெமாழிக் ச்	சிறி ம்
பி க்கவில்ைல.	'அக்கைரயிலி ந் 	படகில்	வ பவர்	யாராக	இ ந்தால்	தான்
என்ன!	எவ்வள 	அவசரமாக	இ ந்தால்	தான்	என்ன?	அதற்காக	ஒ
ெபண்ணிடம்	தனிைமயில்	மனம்	விட் ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தவர்	இப்ப யா
கத்ைத	 றித் க்	ெகாண் 	ேபாவ 	ேபால்	தி ெரன் 	ேபாவார்?'	என்

எண்ணி	ெநாந் 	ெகாண்டாள்.	வந்தவர்கேளா 	விைரவில்	ேபசி	 த்
அ ப்பிவிட் த்	தி ம்பி	வந் 	வி வார்	என் 	நிலா	 ற்றத் த்	திறந்த
ெவளியிேலேய	அவள்	இராசசிம்ம க்காகக்	காத் க்	ெகாண் ந்தாள்.	நீண்ட
ேநரமாகி ம்	அவன்	தி ம்பி	வராமற்	ேபாகேவ	அவ க் 	ஏமாற்றமாக	இ ந்த .
கீேழ	இறங்கி	வந் விட்டாள்.

அவள்	கிேழ	இறங்கி	வந்த	சமயத்தில்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்	வசந்த
மண்டபத் ப்	பக்கமாகப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தான்.	 தலில்	படகில்	வந்தவர்கைள
அைழத் க்	ெகாண் 	இராசசிம்மன்	 ன்ேப	வசந்த	மண்டபத்தில்	தான்
தங்கியி ந்த	இடத் க் ப்	ேபாயி க்க	ேவண் ெமன் 	 ழல்ெமாழி
அ மானித் 	உணர்ந் 	ெகாண்டாள்.

'வந்தி ப்பவர்கள்	யார்?	என்ன	காரியத் க்காக	வந்தி க்கிறார்கள்?'	என்
அவனிடம்	ேகட்கலாம்	என் 	எண்ணி	ேவளான்	வ வைத	எதிர்பார்த் 	நின்றாள்
ழல்ெமாழி.

சிறி 	ேநரத்தில்	வசந்த	மண்டபத்திலி ந் 	மாளிைகக் 	வ ம்	ஒற்ைறய ப்
பாைதயில்	ேவளான்	வ வ 	ெதரிந்த .	அவன்	தான்	நின் 	ெகாண் க்கிற
இடத் க் 	வந் 	ேச கிற	வைர	ஆவைல	அடக்கிக்	ெகாள் ம்	ெபா ைம	 ட
அவ க் 	இல்ைல.	மான்	 ள்ளி	ஓ வ 	ேபால்	ேவகமாக	ஓ ச்	ெசன் 	அவைன
எதிர்ெகாண் ,	"ேவளான்!	வந்தி ப்பவர்கள்	யார்?	எதற்காக	இவ்வள
அவசரமாய்	அ கைளச்	சந்திக்க	வந்தி க்கிறார்கள்?"	என் 	அவைன
ந வழியிேலேய	மறித் க்	ெகாண் 	ேகட்டாள்.	ேவளான்	சிறி 	தயங்கி	நின்
விட் ப்	பின் 	 றலானான்.	"அம்மா!	அவர்கள்	இன்னாெரன்பைதப்	பற்றி	எனக்
ஒன் ேம	ெதரியா .	அவர்கள்	அக்கைரயிலி ந் 	வசந்த	மண்டபம்	வைர
என் டன்	வந்தார்கள்	என் 	ெபயேர	ஒழிய	என்னிடம்	ஒ 	வார்த்ைத	 டப்
ேபசவில்ைல.	'இந்தத்	தீவில்	மகாமண்டேல வரரின்	வி ந்தினராக	ஒ 	 றவி
வந் 	தங்கியி க்கிறாேர,	அவைர	நாங்கள்	சந்திக்க	ேவண் ம்'	என்

க்கமாக	என்னிடம்	 றினார்கள்.	ஆனால்	வந்தி ப்பவர்க ைடய	ேபச்ைச ம்
நைட ைட	பாவைனகைள ம்	 ர்ந் 	கவனித்தால்	நம் ைடய	 த்தமிழ்	நாட் ன்



எந்தப்	ப திைய ம்	ேசர்ந்தவர்களாகத்	ெதரியேவ	இல்ைல.	 றவிக் 	அவர்கள்
மிக ம்	ேவண் யவர்கள்	ேபாலி க்கிற .	எல்ேலா ட ம்	வசந்த	மண்டபத்தில்
உட்கார்ந் 	ஏேதா	இரகசியமாகப்	ேபசிக்	ெகாண் க்கிறார்.	ேவ 	யாைர ம்
தப்பித்	தவறிக்	 ட	அந்தப்	பக்கம்	விட் விடக்	 டாெதன் 	எனக் க்
க ைமயான	உத்தர 	ேபாட் க்கிறார்."

ேவளா ைடய	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	 ழல்ெமாழி,	"என்ைனக்	 டவா
உள்ேள	விடக் டாெதன் 	உத்தர ?"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேவ க்ைகயாகக்
ேகட்டாள்.	"ஆம்!	உங்கைள ம்	தான்	விடக்	 டாெதன்றி க்கிறார்"	என் 	ேவளான்
ெசால்லிய ம்,	அவ க் 	உச்சந்தைலயில்	ஓங்கி	அ த்த	மாதிரி	இ ந்த .	ஏேதா
விைளயாட் த்தனமாகக்	ேகட்டாேளயன்றி	அந்தப்	பதிைல	எதிர்பார்த் க்
ேகட்கவில்ைல.	அந்தப்	பதிைல	அவனிடமி ந் 	ேகட்ட ம்	அவள்	கண்களில்
சினம்	ெகாண்ட	சாயல்	ஒளிர்ந்த .	 வங்கள்	ெநளிந் 	வைளந்தன.
"பரவாயில்ைலேய!	வந் 	ஒ 	நாள்	கழிவதற் ள்	அ க க் 	இவ்வள
அதிகாரம்	ெசய் ம்	உரிைம	வந் 	விட்டதா?"	என் 	ெவ க்ெகன்
ஆத்திரத்ேதா 	ெசால்லிவிட் த்	தி ம்பிச்	ெசன்றாள்	அவள்.	அவ்வள
ேகாபத்தி ம்	இராசசிம்மன்	தான்	அ களாக	ந க்கிறான்	என்ற	உண்ைமையப்
படேகாட் யிடம்	 றத்	 ணி 	வரவில்ைல	அவ க் .	'நான்	 ட
வரக் டாதாேம?	அப்ப 	என்ன	தான்	இரகசியம்	ேப கிறார்கேளா?	வரட் ம்,
ெசால்கிேறன்"	என் 	இராசசிம்மன்	ேமல்	ஊட ம்,	ெபாய்க்ேகாப ம்	ெகாண்
அரண்மைனக் ச்	ெசன் விட்டாள்	 ழல்ெமாழி.	இராசசிம்மன்	வசந்த
மண்டபத் க் 	வரக் டாெதன் 	ெசால்லிவிட்டதனால்	இைடயா 	மங்கலம்
அரண்மைனயில்	ேபாவதற் 	இடேமா,	ேப வதற் த்	ேதாழிகேளா	இல்லாமலா
ேபாய்விட்டார்கள்	அவ க் !

அதன்	பின்	அன் 	அவள்	வசந்த	மண்டபத் ப்	பக்கம்	வரேவயில்ைல.	 றவி ம்
அவைரச்	சந்திக்க	வந்தி ந்தவர்க ம்	 ட	வசந்த	மண்டபத்ைத	விட்
ெவளிேயறவில்ைல.	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்	யாைர ம்	உள்ேள	விட்
விடாமல்	பா காப்பாக	வசந்த	மண்டபத் ப்	பாைத	ெதாடங் ம்	இடத்தில்
காவ க் 	உட்கார்ந் 	ெகாண்டான்.

இ ட் ய ம்	வழக்கமாகத்	 றவிைய	உண க் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாக
வ வாள்	 ழல்ெமாழி.	அன் 	அதற்காக ம்	அவள்	வரவில்ைல.	"நீ	ேபாய்
அவர்கைளச்	சாப்பிட	அைழத் க்	ெகாண் 	வா!"	என் 	ஒ 	ேதாழிைய	வசந்த
மண்டபத் க் 	அ ப்பினாள்.	அந்தத்	ேதாழி	அ கைளத்	ேத க்	ெகாண் 	வசந்த
மண்டபத் க் ச்	ெசல் ம்	ேபா 	இ ட் 	நான்ைகந் 	நாழிைககள்
ஆகியி க் ம்.	 றவி ம்	அவைரத்	ேத ப்	 திதாக	வந்தி ப்பவர்க ம்

யி ப்பதால்	தீபாலங்காரங்களினால்	ஒளி	மயமாக ம்,	பல ைடய	ேபச் க்
ரல்களால்	கலகலப்பாக ம்	இ க் ெமன் 	நிைனத் க்	ெகாண் 	வசந்த



மண்டபத் க் 	வந்த	ேதாழி	அங்கி ந்த	நிைலைமையக்	கண் 	திைகத் ப்
ேபானாள்.	வசந்த	மண்டபம்	இ ண் 	கிடந்த .	அங்ேக	எவ ைடய	ேபச் க்
ர ம்	ேகட்கவில்ைல.	இ ம்,	தனிைம ம்	ஆட்சி	 ரிந்த	அந்த	இடத்தில்

நிற்பேத	பயமாக	இ ந்த 	ேதாழிக் .	அவள்	வசந்த	மண்டபத்தின்	எல்லாப்
ப திகைள ம்	நன்றாகச்	 ற்றிப்	பார்க்காமல்	 கப்பிேலேய	பயந் 	ெகாண்
தி ம்பி	விட்டாள்.	வசந்த	மண்டபத்தின்	பின் றமி ந்த	ேதாட்டத் க் ள்	ெசன்
பார்த்தி ந்தால்	ஒ 	சிறிய	தீப்பந்தத்தின்	ெவளிச்சத்தில்	 றவி ம்,	அவைரத்
ேத 	வந்தவர்க ம்	ஏேதா	சதிக் ட்டம்	நடத் கிறவர்கைளப்	ேபால்
அந்தரங்கமாக	உட்கார்ந் 	ேபசிக்	ெகாண் ப்பைத	அவள்	பார்த்தி க்கலாம்.
ஆனால்	அந்தத்	ேதாழிக் த்தான்	அவ்வள க் ப்	ெபா ைமயில்லாமல்
ேபாய்விட்டேத!

"அம்மா!	 றவிைய ம்	அவேரா 	வந்தி ந்தவர்கைள ம்	வசந்த	மண்டபத்தில்
காணவில்ைல"	என் 	 ழல்ெமாழியிடம்	தி ம்பி	வந் 	ெசால்லிவிட்டாள்	அந்தத்
ேதாழி.

"வசந்த	மண்டபத் க் ப்	ேபாகிற	பாைதயின்	ெதாடக்கத்தில்	அம்பலவன்	ேவளான்
காவ க் 	உட்கார்ந்தி ப்பாேன?	அவைனக்	 டவா	காணவில்ைல!"

"ஆம்!	அவைன ம்	காணவில்ைல!"

"சரிதான்,	படகில்	அக்கைரக் ப்	ேபாயி ப்பார்கள்.	அ க க் த்	தி ெரன்
சீந்திரத் க் ப்	ேபாய்த்	தா மாலய	விண்ணகரத்தில்	தரிசனம்	ெசய்ய

ேவண் ெமன் 	ஆைச	உண்டாகியி க் ம்.	நமக்ெகன்ன	வந்த ?	எக்ேகடாவ
ெகட் ப்	ேபாகட் ம்.	நாம்	 ங்கலாம்"	என் 	 வாரஸ்யமில்லாமல்	ேபசினாள்
ழல்ெமாழி.

அதன்	பின்	அ கள்	உண 	ெகாள்ள	வரவில்ைலேய	என் 	அங் 	யா ம்
அவ க்காகக்	காத் க்	ெகாண் க்கவில்ைல.	இர 	பத் ப்	பதிெனா
நாழிைகக்ெகல்லாம்	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	 ரண	அைமதி
நிலவிய .	மகாமண்டேல வரரின்	ெசல்வப்	 தல்வி ம்,	மாளிைகயிலி ந்த	மற்றப்
பணிப்	ெபண்க ம்	தங்க க்ெகன் 	ஒ க்கப்பட் ந்த	கன்னிமாடப்	ப திக் ப்
ேபாய்	உறக்கத்தில்	ஆழ்ந் 	விட்டனர்.

இரவின்	நாழிைககள்	ஒவ்ெவான்றாக	வளர்ந் 	ெகாண் ந்தன.	ந ச்சாமத்ைத
எட் ப்பி த் 	விட்ட	ேபா 	வான ம்,	நட்சத்திரங்க ம்	ேசாைக	பி த்த	மாதிரி
ெவ த் 	ஒளி	மங்கிக்	ெகாண் 	வந்தன.	மாளிைகயில்	அங்கங்ேக	அவசியமான
இடங்களில்	காவல்	ைவக்கப்பட் ந்த	வீரர்கெளல்லாம்	 டச்	ேசார்ந் 	கண்
மயங் ம்	ேநரம்	அ .



அந்த	ேநரத்தில்	வசந்த	மண்டபத்தின்	பின் றத் த்	ேதாட்டத்திலி ந் 	அ க ம்
மற்ற	 வ ம்	 றப்பட்டனர்.	மாளிைகயின்	பிரதான	வாசலில்	ெகாண் 	ேபாய்	வி ம்
ஒற்ைறய ப்	பாைதயில்	வந் 	படேகாட் யின்	 ைசய ேக	தயங்கி	நின்றனர்.
அன் 	 ளிர்	அதிகமாக	இ ந்ததனால்	படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்

ைசக் ள்ேளேய	ப த்தி ந்தான்.

வசந்த	மண்டபத்திலி ந் 	வந் 	நின்றவர்களில்	ஒ வன்	படேகாட் யின்	 ைசக்
கதவ ேக	வந்தான்.	ஓைசப்படாமல்	கதைவ	ெவளிப்பக்கமாக	இ த் த்
தாழிட்டான்.

"அேட!	படைக	அவிழ்த் 	ைவத் க்	ெகாண் 	 றப்ப வதற் த்	தயாராக	நீ
ைறயிேலேய	இ .	நாங்கள்	விைரவில்	காரியத்ைத	 த் க்	ெகாண் 	வந்

வி கிேறாம்"	என் 	மற்றவர்கள்	அவைனத்	 ைறயில்	இ க்கச்	ெசய் விட்
மாளிைகைய	ேநாக்கி	விைரந்தனர்.	 ரல்	தான்	ேகட்டேத	ஒழிய	இ ளில்	அவர்கள்
கங்கள்	சரியாகத்	ெதரியவில்ைல.	அதன்	பின்	அன்றிர 	ந ச்	சாமத் க் 	ேமல்

இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	எந்தப்	ப தியில்	என்ன	நடந்தெதன்
எவ க் ம்	ெதரியா .

ெபா 	வி ந்த	ேபா 	அலறிப்	 ைடத் க்	ெகாண் 	 ழல்ெமாழியின்
கன்னிமாடத் 	வாசலில்	வந் 	 க் ரலிட்டனர்	யவனக்	காவல்	வீரர்கள்.	மாளிைக

வ ம்	 ச்ச ம்	ஓல மாக	ஒேர	 ழப்பமாக	இ ந்த .	அந்தக்
ழப்பங்களா ம்,	 ப்பா களா ம்	 க்கம்	கைலந்த	 ழல்ெமாழி

எ ந்தி ந்த டன்	அந்த	யவனக்	காவல்	வீரர்களின்	 கத்தில்தான்	விழித்தாள்.
அவர்கள்	ஒன் ம்	விளக்கிச்	ெசால்லத்	ேதான்றாமல்	'ஓ'ெவன் 	வீறிட் 	அலறி
அழத்	ெதாடங்கினர்.

"ஏன்	அ கிறீர்கள்?	வி ந்த ம்	வி யாத மாக	இப்ேபா 	என்ன	நடந் 	விட்ட ?
விவரத்ைதச்	ெசால் ங்கள்.	இெதன்ன?	மாளிைக	 வ ம்	 ச்ச ம்
ழப்ப மாக	இ க்கிறேத!"	என் 	பதறிப்	ேபாய்	அதிர்ச்சியைடந் 	ேகட்டாள்
ழல்ெமாழி.	அேத	சமயம்	மாளிைகயின்	எதிர்ப் றம்	பறளியாற் ப்	பட த்
ைறயில்	'தடால்,	தடால்'	என் 	ஏேதா	இ ப ம்	ஓைச	ேகட்ட .	நாைலந்

வீரர்கள்	என்னெவன் 	பார்ப்பதற்காக	அங்ேக	ஓ னார்கள்.	ேபாய்ப்	பார்த்த	ேபா
அம்பலவன்	ேவளான்	தன்	 ைசக் ள்ளி ந் 	ெவளிப் றமாகத்	தாழிட் ந்த
கதைவப்	ேபாட் 	உைடத் க்	ெகாண் ந்தான்.	அந்த	ஓைசையக்	ேகட் 	அங்ேக
ேபான	வீரர்களில்	ஒ வன்	கதைவத்	திறந் 	விட்டான்.	இல்ைலயானால்	கத
பிைழத்தி க்கா .	ேவளான்	ெவளிேய	வந் 	பார்த்த	ேபா 	 ைறயில்	கட் யி ந்த
படைகக்	காணவில்ைல.	"ஐேயா!	படைகக்	காணவில்ைலேய?"	என்
ச்சலிட்டான்	அவன்.



"ேபா,	ஐயா!	உன்	ஓட்ைடப்	பட 	ேபானதனால்	ஒன் ம்	 	 கிவிடா .
ெகாள்ைள	ேபாகக் டாத	மாெப ம்	ஐ வரியம்	ேநற்றிர 	இந்த
மாளிைகயிலி ந் 	ெகாள்ைள	ேபாய்விட்ட .	மகாமண்டேல வரர்	கண் க் க்
கண்ணாக	ைவத் ப்	பா காத் 	வந்த	பாண் ய	மரபின்	 ந்தர	 ம்,
வீரவா ம்,	ெபாற்சிம்மாசன ம்	காணாமல்	ேபாய்	விட்டனேவ!"	என் 	ேவளானின்
வாய்க்	 ச்சைல	அடக்கினான்	ஒ வன்.

--------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	



1.30.	����	�����������	����

நள்ளிர 	வைர	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிக் 	ஒற்றறிந் 	 றியதற்காக
ஆபத் தவிகளின்	தைலவன்	தன்ைன	எப்ேபா 	எப்ப த்	 ன் த் வாேனா
என் 	அஞ்சி	மஞ்சத்தில்	உறக்கமின்றி	 ரண் 	ெகாண் ந்த	 வன	ேமாகினி
அரண்மைன	நாழிைக	மன்றத்தில்	ஒவ்ெவா 	யாம	 வி ம்	அ க் ம்	மணி
அ த் 	 த்த	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	தன்ைனயறியாமேல	 யில்
வயப்பட்டாள்.	நன்றாக	அயர்ந் 	 ங்கி	விடவில்ைலயானா ம்	உடல்	ேசார்வைடந்
தன் ணர்ைவ	இழந்தி ந்த .	 க்கத்தில்	ஒ 	 ைற	 ரண் 	ப த்தாள்.

ரண் 	ப த்த	சிறி 	ேநரத்தில்	க த்தின்	பின் றம்	பிடரியில்	ஏேதா	ெவப்பமான
ச் க்காற் 	உரசிச்	ெசல் வ 	ேபாலி ந்த .	தைலயில்	 ச் க்

ெகாண் ந்த	இடத்தில்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	அந்த	ெவப்பக்	காற் ப்	பட்
உைறப்ப 	ேபாலி ந்த .

உண்ைமதானா?	அல்ல 	 க்கக்	கலக்கத்தில்	ஏதாவ 	ெசாப்பனம்
காண்கிேறாமா?	என் 	சந்ேதகப்பட் 	ெமல்லக்	கண்கைளத்	திறந்தாள்	 வன
ேமாகினி.	தைலய ேக	யாேரா	 னிந் 	 ைவ	 கர்ந் 	பார்ப்ப 	ேபால்	ஒ
பிரைம,	ஒ 	 ப் 	அவள்	மனத்தில்	உண்டாயிற் .	தைலப்பக்கம்	விளக்
மங்கலாக	எரிந் 	ெகாண் ந்த .	தைலமாட் ல்	ஆள்	நின் 	ெகாண் ந்தால்
தி ம்பிப்	பார்த் த்தான்	அைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்பதில்ைல.
வரில்	நிழல்	நன்றாக	வி ம்.	 வனேமாகினி	எதிர்பார்த்த 	வீண்	ேபாகவில்ைல.

எதிர்ச்	 வரில்	ஓர்	உ வத்தின்	கரிய	நிழல்	பயங்கரமாகப்	ப ந்தி ந்த .
கண்கைளத்	திறந் 	அந்த	நிழைலப்	பார்த்த ம்,	பீதியினால்	'வீல்'	என் 	அலறி
விட்டாள்	அவள்.	அந்த	அலறல்	அவள்	வாயிலி ந் 	 ைமயாக	ெவளிப்பட்
விடாமல்	ஒ 	 ரட் க்	ைக	தைலப்	பக்கத்திலி ந் 	அவள்	வாையப்	ெபாத்திய .
அச்சத்தினால்	ைம	தீட் ய	அவள்	கண்	இைமக க் க்	கீேழ	விழிகள்	பி ங்கின.
கம்	ெவளிறிய .	ப த்தி ந்தா ம்	பயத்தினால்	உடம் 	'ெவட	ெவட'ெவன்

ந ங்கிய .	ெநஞ்சங்கள்	தி ெரன் 	மைலகளாக	மாறிக்	கனத் 	இ கி
அ த் வ 	ேபால்	 ச் 	அைடத்த .	பயத்ேதா 	பயமாக	தைலைய
ஒ க்களித் த்	தி ப்பி	மிர ம்	விழிகளால்	தைலப்	பக்கம்	பார்த்தாள்.	 ண்டா
விளக்கின்	மங்கலான	ஒளியில்	ஆபத் தவிகள்	தைலவனின்	 கத்ைதக்
கண்டாள்	 வன	ேமாகினி.	அவள்	ெநஞ் 	'படக்	படக்'	என் 	ேவகமாக	அ த் க்
ெகாண்ட .	வலிைம	ெபா ந்திய	அவன 	இ ம் க்	ைக	அவள்	வாய்க் க்	கவசம்
ேபாட் ப்	 ட் ய 	ேபால்	அ த்திப்	ெபாத்திக்	ெகாண் ந்த .	ஆபத் தவிகள்
தைலவனின்	மற்ெறா 	ைக	அவள்	க த் க் 	ேநர்	உயரப்	பாம் 	ெநளிவ 	ேபான்ற
சி 	 த் வால்	ஒன்ைற	ஓங்கிக்	ெகாண் ந்த .	அந்த	நிைலயில்	அந்தச்



சமயத்தில்	எதிர்ச்	 வரில்	ெதரிந்த	அவன்	நிழல்	 டப்	பார்ப்பதற் ப்	பயங்கரமாக
இ ந்த .	சிறி 	ேநரம்	அப்ப ேய	கழிந்த .	அவள்	க த் க் 	ேநேர
ஓங்கியி ந்த	கத்தியாேலேய	விளக்கின்	திரிைய	ந க்கி	அைணத்தான்	அவன்.
டர்	நாற்ற ம்,	திரி	க கிய	 ைக ம்	 ச்சில்	கலந் 	ெநஞ்ைசக்	 மட் ன.

விளக் 	அைணந் 	இ ள்	பரவிய டன்	 வன	ேமாகினியின்	பயம்	அதிகமாயிற் .
பலங்ெகாண்ட	மட் ம்	அவன்	ைகையப்	பி த் த்	தள்ளித்	திமிறி	எ ந் 	மீண் ம்
ச்சலிட்டாள்	அவள்.	இ ட் ல்	அவன்	ஓ விட்டான்.

அவள்	ேபாட்ட	 ச்சைலக்	ேகட் 	விளக்ேகா ம்	தீப்பந்தங்கேளா ம்,
அந்தப் ரத் ப்	ெபண்க ம்,	காவல்	வீரர்க ம்	அங் 	ஓ 	வந்த	ேபா 	யா ம்
வந் 	ேபான	 வேட	ெதரியவில்ைல.	அவ்வள 	விைரவில்	வந்த	ஆள்	தப்பி
விட்டான்.	 வன	ேமாகினி	 றியைத	அவர்களில்	எவ ேம	நம்பத்	தயாராயில்ைல.
"அ ,	ைபத்தியக்காரப்	ெபண்ேண!	ஏதாவ 	ெகட்ட	ெசாப்பனம்	கண்டாயா?	உன்
ச்சலால்	அந்தப் ரத்ைதேய	அதிரச்	ெசய் விட்டாேய?	என்னதான்	பயங்கரமாகச்

ெசாப்பனம்	கண்டா ம்	இப்ப யா	 ச்சல்	ேபா வார்கள்?"	என் 	வண்ண	மகள்
வன	ேமாகினிைய	விலாசினி ம்,	பகவதி ம்	ேகலி	ெசய்யத்	ெதாடங்கி
விட்டார்கள்.	 வன	ேமாகினி	தன்	அ பவம்	உண்ைம	என்பைதக்	கைடசி	வைர
அவர்கள்	நம் ம்ப 	ெசய்ய	 யவில்ைல.	அவள்	கன 	தான்	கண் க்க
ேவண் ெமன் 	பி வாதமாகச்	சாதித்தார்கள்	அவர்கள்.	அதன்	பின்	அன்றிர
அவைளச்	 ற்றிப்	பன்னிரண் 	ேதாழிப்	ெபண்கைளப்	பக்கத் க் 	 ன் 	ேபர்கள்
வீதம்	நான் 	பக்க ம்	 ைணக் 	காவலாகப்	ப த் க்	ெகாள்ள	ெசய்த	பின்ேப
ப க்ைகயில்	ப த்தாள்.	இங்ேக	இ 	நடந்த	ேநரத்தில்	தான்	இைடயாற்
மங்கலத் 	மாளிைகயில்	அந்தப்	பயங்கரக்	ெகாள்ைள ம்	நடந்தி க்கிற .	ஒேர
இரவில்	ஒேர	ேநரத்தில்	இரண் 	 ழப்பங்கள்	நடந் 	விட்டன.

ம நாள்	ெபா 	 லர்ந்த	ேபா 	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	அரசியல்	வாழ் க்
அதிர்ச்சி	த ம்	உண்ைமக ம்	வந் 	ேசர்ந்தன.	மகாமண்டேல வரர்	கண்	வி த்
எ ந்த டன்	கரவந்த ரத்திலி ந் 	வந்தி ந்த	 வைன	அவ க் 	 ன்னால்
ெகாண் 	ேபாய்	நி த்தினான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.	அதற் 	 ன்ேப	 தல்
நள்ளிர 	 வன	ேமாகினியின்	பள்ளியைறயில்	நடந்த	கலவரம்	அவர்	கா க்
எட் யி ந்த .	கரவந்த ரத் த்	 வன்	தான்	ெகாண் 	வந்தி ந்த
த்திைரயிட் 	ஜாக்கிரைதயாகப்	பத்திரப்ப த்திய	ஓைலைய

மகாமண்டேல வரரிடம்	ெகா த்தான்.

அவசர	அவசரமாக	அதன்	ேமலி ந்த	அரக் 	 த்திைரகைளக்	கைலத்
உதிர்த் விட் 	ஓைலையப்	பிரித் ப்	ப த்தனர்.

"ெதன்பாண் 	நாட் 	மகாமண்டேல வரர்	தி ச்ச கத் க் க்	கரவந்த ரத்
உக்கிரன்	ேகாட்ைடக்	 சில்	ேவள்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	பல	வணக்கங்க டன்



அவசரமாய்	எ ம்	தி கம்.

"வடபாண் 	நாட் 	ம ைர	மண்டலம்	 ம்	ெவன் 	ைகப்பற்றியேதா 	ஆைச
தணியாமல்	ேகாப்பரேகசரி	பராந்தக	ேசாழன்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	மீ
தக்கவர்களின்	பைடத்	 ைணேயா 	பைடெய க்கக்	க தி ள்ளான்.	இந்தப்
பைடெய ப் 	நாம்	எதிர்பாராமலி க் ம்	ேபா 	மிக	விைரவில்	தி ெரன் 	நம்ேமல்
நிக ம்	என் 	ெதரிகிற .	சில	நாட்களாக	இங்ேக	உக்கிரன்	ேகாட்ைடயி ம்,
இைதச்	 ற்றி ள்ள	இடங்களி ம்	ேசாழ	மண்டலத் 	ஒற்றர்க ம்,	உளவறிேவா ம்
இரகசியமாக	உலாவக்	காண்கிேறன்.	மிக	விைரவில்	வடதிைச	மன்னர்
பைடெய ப்பால்	-	நாம்	தாக்கப்ப ேவாம்	என்பதற் ரிய	ேவ 	சில	சங்ேகதமான
நிகழ்ச்சிகைள	நம 	வட	எல்ைலப்	பிரேதசங்களில்	அ க்க 	காண	 கிற .
கீைழப்ப ர்ச்	சிற்றரசன்	ப ேவட்டைரயன்	கண்டன்	அ த ம்,
ேசாழமண்டலத் ப்	பாம் ணிக்	 ற்றத் 	அர ைடயான்	தீரன்	ெசன்னிப்
ேபரைரய ம்,	ெகா ம்பா ர்	மன்ன ம்,	பர ைடயா ம்,	இப்பைடெய ப்பில்
பராந்தக	ேசாழ க் 	உ ைணயாயி ப்பார்கெளன் 	ெதரிகிற .	ெதன்பாண்
மண்டலத்தின்	வட	எல்ைலக்	காவல்	ெபா ப் 	அ ேயனிடம்
ஒப் விக்கப்பட் ப்பதால்	இந்தச்	ெசய்திைய	உடேன	தங்க க் ம்,	மகாராணி
வானவன்மாேதவியா க் ம்	அறிவித் 	விட	ேவண் ெமன் 	இத்தி கம்
எ தலாேனன்.

"கட்டைளப்ப 	இத்	தி கம்	ெகாண் 	வ வான்	மானகவசெனன் ம்
உத்தமேதவன்	பால்	ம ெமாழி ம்	பைடெய ப்ைபச்	சமாளிக் ம்	ஏற்பாட்
விவரங்க ம்	காலந்	தாழ்த்தா 	அறிவித் 	அ ப் க.

"இங்ஙனம்	ெதன்பாண் 	மண்டலப்	ேபரர க் 	அடங்கிய	 நிலேவள்."
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	தி கத்ைதப்	ப த் 	 த்த ம்	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	மிகப்	ெபரிய	அதிர்ச்சிக் ள்ளானார்.	இவ்வள 	சீக்கிரமாக	இந்தப்
பைடெய ப் 	ேந ெமன் 	கனவிற்	 ட	எதிர்பார்க்கவில்ைல	அவர்.	உடேன
தளபதிைய ம்	கரவந்த ரத் த்	 வைன ம்	அைழத் க்	ெகாண்
மகாராணியாைரச்	சந்திப்பதற்காக	அந்தப் ரத் க் ச்	ெசன்றார்	அவர்.
ெசய்திைய	மகாராணியாரிடம்	ப த் க்	காட் யேபா 	அவ ம்	அதிர்ச்சிக்
ள்ளானார்.	"மகாமண்டேல வரேர!	ஒேர	ஒ 	வழிதான்	எனக் த்	ேதான் கிற .

அவசரமாக	விைரவில்	நீங்கள்	இராசசிம்மைனத்	ேத க்	ெகாண் 	வந்தால்
அவைனேய	ேசர	நாட் க் த்	 த ப்பலாம்.	அவேன	ேநரில்	ேபானால்
மாமன்மாராகிய	ேசரர்கள்	பைட	உதவி	ெசய்ய	நிச்சயம்	ஒப் க்	ெகாள்வார்கள்.	ேசரர்
பைட	உதவி	கிைடத்தால்	நாம்	எதற் ம்	அஞ்ச	ேவண்டாம்.	இப்ேபா 	இைதத்	தவிர
ேவ 	ஒ 	வழி ம்	எனக் த்	ேதான்றவில்ைல.	நீங்கள்	உடேன	இராசசிம்மைனத்
ேத க்	ெகாண் 	வர	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்"	என் 	 றினார்	மகாராணியார்.



"மகாராணியார்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	ஓர்	இரகசியத்ைத	இந்தக்	கணம்
வைர	உங்களிடம்	ெசால்லாமேல	மைறத் 	வந்தி க்கிேறன்.	 மாரபாண் யர்	சில
நாட்களாக	என்	வி ந்தினராக	இைடயாற் 	மங்கலம்	வசந்த	மண்டபத்தில்	தான்
தங்கியி க்கிறார்.	இப்ேபாேத	ெசன் 	இங் 	அைழத் 	வரச்	ெசய்கிேறன்."

"உண்ைமயாகவா?"	மகாராணியின்	 ரலில்	அவநம்பிக்ைக ம்,	வியப் ம்
ேபாட் யிட்டன.	தளபதி	வல்லாளேதவனின்	 கத்தில்	ஆச்சரியத்தின்	உணர் ச்
சாையகள்	ேகா ட்டன.	அன் 	இைடயாற் 	மங்கலத் 	நிலவைறயில்	அந்தத்
றவிையப்	பார்த் க்	 மாரபாண் யேரா	எனத்	தான்	அைடந்த	பிரைம	அவ க்

நிைன 	வந்த .	 வன்	திைகத் ப்	ேபாய்	நின்றான்.	"உண்ைமதான்!	சில
நாட்க க் 	 ன் 	தான்	கடல்	கடந்த	நாட் லி ந் 	இளவரசைர	இரகசியமாக
இங் 	வரவைழத்ேதன்.	யா க் ம்	ெதரிந் 	விடக்	 டாெதன்பதற்காக	அவைர
மா ேவடத்திேலேய	விழிஞம்	 ைற கத்திலி ந் 	இரேவா ரவாக	அைழத் ச்
ெசன்ேறன்.	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	இப்ேபா ம்	இளவரசர்	 றவி	ேபால்
மா ேவடத்திேலேய	தங்கியி க்கிறார்.	ஒ 	சில	 க்கியமான	அரசியல்
காரணங்க க்காக	இளவரசர்	வரைவத்	தங்க க் க்	 டத்	ெதரிவிக்க

யாமல்	ேபாய்விட்ட .	ஆனால்	நான்	எவ்வள 	 ன்ேனற்பாடாக ம்,	பரம
இரகசியமாக ம்	இைத	மைறத்ேதேனா,	அவ்வள 	எதிர்பாராத	விதமாக
சில க் 	இந்த	இரகசியம்	 ரிந் 	விட்ட "	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட
சிரித் விட் த்	தளபதியின்	 கத்ைத	ஏறிட் ப்	பார்த்தார்	அவர்.	ஏற்ெகனேவ
அவர்	ேமேல	சிறி 	மனக்கசப்ேபா 	இ ந்த	தளபதி,	"மற்றவர்க க் ம்
சாமர்த்தியம்,	அறி ,	 ழ்ச்சித்திறன்	எல்லாம்	இ க்க	 ம்	என்பைதச்	சில
சமயங்களில்	தாங்க ம்	தங்க ைடய	அந்தரங்க	ஒற்ற ம்	மறந் 	வி கிறீர்கள்"
என் 	 த்தலாக	அவ க் ப்	பதில்	ெசான்னான்.

"ேசந்தன்	அசட் த்தனமாக	எைதயாவ 	ெசய்தி ப்பான்.	அைதெயல்லாம்
மனத்தில்	ைவத் க்	ெகாள்ளாேத	தளபதி!"	அவைனச்	சமாதானப்ப த்தித்
த விக்	ெகாள்கிறவர்	ேபால்	 ைழந் 	ேபசினார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.

"ஓேகா!	அசட் த்தனத்ைதக்	 டத்	திட்டமிட் க்	ெகாண் 	ெசய்வ 	தான்
தங்க க் ம்,	தங்கள்	ஒற்ற க் ம்	வழக்கம்	ேபாலி க்கிற .	இன் தான்
எனக் 	உங்கைளச்	சரியாகப்	 ரிகிற "	என் 	 டச் டப்	பதில்	ெகா த்தான்
தளபதி.	அதற் 	ேம ம்	அவைர	வம் க் 	இ க்க	ேவண் ெமன் 	அவன்
ஆத்திரம்	அவைனத்	 ண் ய .	மகாராணியாரின்	 ன்னிைலயில்	அப்ப ச்
ெசய்வ 	மரியாைதக்	 ைறவாகப்	ேபாய்வி ம்	என் 	அடக்கிக்	ெகாண்
ேபசாமல்	இ ந் 	விட்டான்.	தளபதி ம்,	மண்டேல வர ம்	ேபசிக்	ெகாண்ட
விதத்ைதக்	கவனித்ததில்	அவர்க க் ள்	ஏேதா	பிணக் 	இ க்கிற 	என்ற
றிப் 	மட் ம்	மகாராணியா க் ப்	 ரிந்த .	'அ 	என்ன	பிணக் ?'	என்பைத

அவர்களிடேம	வற் த்தித்	 ண் க்	ேகட்க	வி ம்பவில்ைல.



"மகாமண்டேல வரேர!	இன் ம்	எைதச்	சிந்தித் க்	ெகாண் 	ேநரத்ைதக்
கழிக்கிறீர்கள்?	 வன்	காத் க்	ெகாண் க்கிறான்.	அவ க் ப்	பதில்	ஓைல
ெகா த் 	அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	உடேன	இைடயாற் 	மங்கலம்	ெசன் 	வடதிைச
மன்னர்	பைடெய ப் 	விவரங்கைளக்	 றிக்	 மாரபாண் யைன	இங்ேக	அைழத்
வா ங்கள்.	இன் 	இரவிேலேய	ம ப ம்	 ற்றத்	தைலவர்கைளக்	 ட்
இளவரசைன ம்	உடன்	ைவத் க்	ெகாண் 	கலந் 	ஆேலாசிப்ேபாம்.	உடேன
றப்ப ங்கள்.	தாமதத் க் 	இ 	ேநரமில்ைல"	என் 	வானவன்மாேதவியார்
அவைரத்	 ரிதப்ப த்தினார்.

"தளபதி,	உனக் ம்	எனக் ம்	என் ைடய	ஒற்ற க் ம்	ஒ வைரெயா வர்
சரியாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாத	சந்தர்ப்பச்	 ழ்நிைலகளின்	காரணமாக
எத்தைனேயா	உட்பைககள்	இ க்கலாம்.	அவற்ைறெயல்லாம்	இந்தச்	சமயத்தில்
நாம்	மறந் 	விட	ேவண் ம்"	என் 	அவனிடம்	ெகஞ் வ 	ேபால்	 றினார்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.

இந்தச்	சமயத்தில்	ஒ 	வீரன்	அவர்கள்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	இடத் க் 	வந் ,
"மகாமண்டேல வரைரத்	ேத க்	ெகாண் 	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந்
அவசரமாக	ஓர்	ஆள்	வந்தி க்கிறான்"	என் 	ெதரிவித்தான்.	"அவைன	உடேன
இங் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வா"	என் 	உத்தரவிட்டார்	மகாமண்டேல வரர்.

படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்	உள்ேள	வந் 	நின்றான்.	அவன்	 கம்
ேபயைறபட்ட 	ேபால்	ெவளிறிப்	ேபாயி ந்த .

" வாமி!	மாளிைகயில்	நடக்கக் டாத	அநியாயம்	நடந் 	விட்ட .	எந்தப்
ெபா ள்கைள	உயிரி ம்	ேமலானைவயாகக்	க திப்	பா காத் 	வந்ேதாேமா,
அந்தப்	ெபா ள்கள்	ேநற்றிர 	ெகாள்ைள	ேபாய்விட்டன.	பாண் ய	மரபின்	 ந்தர

ைய ம்	வீர	வாைள ம்	ெபாற்	சிம்மாசனத்ைத ம்	பறிெகா த் 	விட்ேடாம்.
இன் 	காைலயில்	தான்	ெதரிய	வந்த .	ெகாள்ைள	நடந்த	பின்	வசந்த
மண்டபத்தில்	வந் 	தங்கியி ந்த	அந்தச்	சாமியாைர ம்,	ேநற் க்	காைல
அவைரத்	ேத 	வந் 	அவேரா 	தங்கியி ந்த	ஆட்கைள ம்	தீவின்
எல்ைலயிேலேய	காணவில்ைல."	படேகாட் 	 ச் விடாமல்	 றிக்	ெகாண்ேட
ேபானான்.	அங்கி ந்தவர்கள்	அைனவ ம்	கல்லாய்ச்	சிைலயாய்ச்	சைமந்
நின்றார்கள்.
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இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	பாண் ய	மரபின்	மரியாைதக் ரிய	மாெப ம்
அர ரிைமச்	சின்னங்கள்	ெகாள்ைள	ேபான	ம நாள்	அங்ேக	ஒ வைகப்	பய ம்
திைகப் ம்	பரவி	விட்டன.	சா 	நிகழ்ந்த	வீ 	ேபால்,	மைழையக்	ெகாட் த்	தீர்த்
விட்ட	வானம்	ேபால்,	ஓர்	அைமதி.	பறிெகா க்கக் டாத	ெபா ைளப்
பறிெகா த் 	விட்டால்	ஏற்ப ேம	அந்த	அைமதி,	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்
ேசாகம்	கலந் 	 ழ்ந்தி ந்த .

அைமதி ம்,	 யர ம்	கலந்த	இந்தச்	 ழ்நிைலயிலி ந் 	ேநயர்கைள	அழகான
கடல்	ப திக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகப்	ேபாகிேறன்.	ெதன்	ேமற் க்
ேகா யில்	அைலெகாட் 	 ழக் ம்	ேமைலக்	கடலின்	 ைழவாயிெலனச்	சிறந்
விளங் ம்	விழிஞம்	 ைற கத்ைதப்	பற்றி	நம்	ேநயர்கள்	 ன்ேப	அறிந்
ெகாண் ப்பார்கள்.	அந்தத்	 ைற கத்தில்	தாேன	நாராயணன்	ேசந்தன்	என்ற
அ ர்வமான	மனிதைன	ேநயர்க க் 	 தன்	 தலாக	அறி கப்ப த்தி
ைவத்ேதன்!

இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ெகாள்ைள	ேபான	ம நாள்	நண்பகல்	உச்சி	ேவைளக்
விழிஞம்	 ைற கத் க் த்	ெதற்ேக	ஐந் 	காத	 ரத்தில்	ஒ 	வனப் 	மிக்க
தீவின்	கைரேயாரமாகக்	கடலில்	மிதக் ம்	ெவண்தாமைர	ேபால்	அழகிய
கப்பெலான் 	விைரந் 	ெசல்வைதக்	காண்கிேறாம்.	ஆ!	அெதன்ன
உச்சிேவைளயின்	ஒளிக்கதிர்களில்	அந்த	மரக்	கலத்தின்	பாய்மரக்	 ம்பில்	ஆண்
சிங்கம்	ஒன் 	பாய்வதற் த்	தயாராகிக்	ெகாண் ப்ப 	ேபால்	ஒ 	காட்சி
ெதரிகிறேத!	அல்ல!	அல்ல!	அ 	ஒ 	ெகா 	தான்.	அந்தக்	ெகா 	காற்றில்	ஆ
அைச ம்	ேபாெதல்லாம்	அதில்	தத் பமாகச்	சித்திரிக்கப்பட் க் ம்	சிங்கத்தின்
உ வம்	உயிர்ப்ெபற் ப்	பாய்வ 	ேபால்	பார்க்கிறவர்களின்	கண்களில்	ஒ
பிரைமைய	உண்டாக்கி	வி கிற .	தீவின்	ெபயர்	தான்	அப்ப ெயன்றால்
அவர்க ைடய	நிறம்	 டவா	ெசம்பவழம்	ேபாலி க்க	ேவண் ம்?	 ந்தலில்
அ க்க க்காக	மயில்	ேதாைககைள ம்,	 	நீளத்	தாைழ	மடல்கைள ம்	 க்
ெகாண் 	அன்ன ம்,	கிளி ம்,	 யி ம்,	மா ம்	 ட்டம்	 ட்டமாக	ஓ 	வந்தாற்
ேபாலத்	 ள்ளி	ஓ 	வ ம்	அந்தத்	தீவின்	 வதிகைள	எப்ப 	வ ணிப்ப ?	அந்த
மாதிரி	ஒளி ம்	வசிய ம்	நிைறந்த	கரிய	கண்கைள	அவர்க க் 	மட் ம்	தான்
அைமக்க	ேவண் ெமன் 	பைடத்தவன்	தீர்மானம்	ெசய் 	ைவத் க்
ெகாண் ந்தாேனா?	அவ்வள தான்.	அடடா?	அந்தத்	தீவில்	தான்	என்ன	எழில்,
எவ்வள 	இயற்ைகக்	கவர்ச்சி.	தீ க் 	என்ன	ெபயர்	என் 	ெசால்ல ம்
ேவண் ேமா?	கைரேயாரமாக	இரத்தக்	கா 	 ைளத்த 	ேபால	படர்ந் 	கிடக் ம்
ெசம்பவழத்தீ !	எத்தைன	இனிைமயான	ெபயர்.	ேமைலக்	கடலில்	 ைலக்



ைல	பரவிக்கிடக் ம்	பன்னீராயிரம்	' ந்நீர்ப்	பழந்தீ 'களில்	அ ம்	ஒன் .

ெகாத் க்	ெகாத்தாகக்	கடைல	ேநாக்கித்	ெதாங் வ 	ேபால்	ேமகங்கள்,	தீவின்
ப ைம,	கப்பல்	ெசல் ம்	அழ ,	கடல்	மக்க க் ச்	ெசம்பஞ் க்	 ழம் 	 சிய
ேபால்	பவழக்	ெகா கள்	-	ஆகிய	இவற்றின்	அழகில்	மயங்கி,	அந்தக்	கப்பலில்
பிரயாணம்	ெசய்ேவார்	யார்?	எதற்காகப்	பிரயாணம்	ெசய்கின்றனர்?	எங்ேக
பிரயாணம்	ெசய்கின்றனர்?	என்ப 	ேபான்றவற்ைற	நாம்	கவனிக்காமல்
விட் விடக்	 டாதல்லவா?

அேதா	கப்பல்	ெசம்பவழத்	தீவின்	கைரேயாரமாக	நிற்கிற .	பயங்கரமான
மீைசேயா 	காட்சியளிக் ம்	ஒ 	 ரட் 	மீகாமன்	(மா மி)	கீேழ	 தித் த்
தீவின்	கைரேயாரத் த்	ெதன்ைனமரம்	ஒன்றில்	கப்பைல	நங் ரம்	பாய்ச் கிறான்.
ஏேதா,	ேதர்,	தி விழா	அதிசயங்கைளப்	பார்க்க	ஓ 	வ கிறவர்கைளப்	ேபால்
அந்தத்	தீவில்	ஆண்க ம்,	ெபண்க ம்	கப்பைலப்	பார்க்க	ஓ 	வ கிறார்கள்.
ஆகா!	அந்தத்	தீவின்	மக்கள்	தான்	என்ெனன்ன	விேநாதமான	 ைறகளில்
உைடயணிந்தி க்கிறார்கள்.

கத்தி ம்,	விழிகளி ம்,	வியப் ம்,	 ைம ம்	இலங்கக்	கப்பல்	நின்ற	இடத்ைதச்
ழ்ந் 	ெகாண்டார்கள்	அவர்கள்.	மீகாமன்	அவர்கைள	வழிவிட் 	ஒ ங்கி	நின்

ெகாள் மா 	அதட் னான்.

இப்ேபா 	அந்தக்	கப்பலிலி ந் 	ெசம்பவழத்	தீவின்	கைரயில்	இறங்கப்
ேபாகிறவர்கைளப்	பார்க்கலாம்.

உள்ேளயி ப்பவர்கள்	கைரயில்	இறங் வதற்காகத்	 க்கிக்	கட் யி ந்த	மரப்
ப க்கட்ைடத்	தணிவாக	இறக்கி	ைவத்தான்	மீகாமன்.

தலில்	 மார	பாண் யன்	இராசசிம்மன்	சிரித்த	 கத்ேதா 	கீேழ	இறங்கினான்.
தா 	மீைசேயா 	 ய	பைழய	 றவித்	ேதாற்றத் க் ம்	இப்ேபாைதய	இளைமத்
ேதாற்றத் க் ம்	தான்	எவ்வள 	ேவற் ைம?	அ த் 	 தல்	நாள்	அவைனத்
ேத 	இைடயாற் 	மங்கலத் க் 	வந்தி ந்தவர்க ம்	கப்பலிலி ந்
இறங்கினார்கள்.

"சக்கேசனாபதி!	இந்ேநரத் க் ள்	ெசய்தி	ெதன்பாண் 	நா 	 வ ம்
பரவியி க் ம்.	அரண்மைனயில்	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத் க்காகப்	ேபாய்
தங்கியி க் ம்	மகாமண்டேல வர க் 	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந்
ெகாள்ைள	ேபான	தகவல்	 றி	அ ப்பப்பட் க் ம்."	தன்ேனா 	கப்பலிலி ந்
இறங்கியவர்களின்	 த்தவ ம்,	வீரகம்பீரம்	 லங் ம்	ேதாற்றத்ைத
உைடயவ மான	ஒ வைரப்	பார்த் 	இராசசிம்மன்	நைகத் க்	ெகாண்ேட	இவ்வா



றினான்.

"இளவரேச!	தி னவர்கள்	தி ட் க்	ெகா த்தவர்க க்காக	அ தாபப்ப வ
உண்ேடா?"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.

"சக்கேசனாபதி!	இந்த	இடத்தில்	பயனப் த்தத்	த தியற்ற	ஒ 	வார்த்ைதைய
நீங்கள்	பயன்ப த்தி	விட் ர்கள்.	யார்	தி னவன்?	யார்	தி ட் க்
ெகா த்தவன்?	என்ேறா	ஒ 	நாள்	என்	தைலயில்	 ட் க்	ெகாள்ளப்	ேபாகிற

ைய ம்,	இைடயில்	அணிெபற	ேவண் ய	வாைள ம்	இன்ேற	பா காப்பான
இடத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்	மைறத் 	ைவக்கப்	ேபாகிேறன்.	ெபா க்
உரியவர்கள்	ெபா ைள	எ த் ச்	ெசன் 	பத்திரப்ப த் வைதத்	தி ட் 	என்
றக்	 டா ."

சக்கேசனாபதி	சிரித்தார்.	கம்பீரமான	ஆண்	சிங்கம்	ேபான்ற	அவ ைடய	 கத்
ேதாற்றத்தி ம்,	பார்ைவயி ம்	ஒ வித	மி க் 	இ ந்த .	அவர்	 கத்ைதப்
பார்க் ம்	ேபா 	பிடரி	மயிேரா 	 ய	ஓர்	ஆண்	சிங்கத்தின்	நிமிர்ந்த	பார்ைவ
நிைன க் 	வராமற்	ேபாகா .	வீரத்தின்	மதர்ப் ம்	ஆண்ைம ம்	விளங் ம்
ப த்த,	உயர்ந்த	ேதாற்றம்	அவ ைடய .	இந்தக்	கைதயில்	ேமற்ப திகளில்
இன்றியைமயாத	சில	நிகழ்ச்சிக க் ம்,	மா தல்க க் ம்	காரணமாக	இ க்கப்
ெபாகிறவர்	சக்கேசனாபதி.

அவர்	ஈழ	மண்டலப்	ேபரரசின்	மகா	ேசனாபதி.	 மார	பாண் யனின்	உற்ற	நண்ப ம்
இலங்ைகத்	தீவின்	 கழ்மிக்க	ேவந்த மாகிய	காசிப	மன்னரின்	பைடத்தைலவர்.
தந்ைத	காலஞ்ெசன்ற	நாளிலி ந் 	இராசசிம்மனின்	இளைமக்	காலத்தில்
அவ க் 	எத்தைனேயா	 ைற	கடல்	கடந் 	ெசன் 	ஒளிந் 	ெகாண் 	வாழ
ேவண் ய	நிைல	ஏற்பட் க்கிற .	அப்ேபாெதல்லாம்	அவ க் 	ஆதரவளித்
உதவி	ெசய்த 	இலங்ைகப்	ேபரரேச.	அவன்	மனச்	ேசார்ேவா 	கடல்	கடந் 	ெசன்ற
ேபாெதல்லாம்	வரேவற் 	ஆதரவளித்தவர்கள்	சக்கேசனாபதி ம்,	காசிப ம்	தான்.
ெதன்பாண் 	நாட் 	இளவரசன்	தன்	அரசியல்	வாழ்க்ைகயின்	 ன்பம்	நிைறந்த
ழலில்	கழித்த	சந்தர்ப்பங்கள்	கணக்கற்றைவ.	வளமான	கடற்கைர,	அழகான

மைலத்ெதாடர்,	இளமரக்	கா கள்,	 ளிர்ெபாழிற்	ேசாைலகள்	அத்தைன ம்
நிைறந்த	ஈழ	நாட் ன்	 ழலில்	ெசாந்தத்	 யரங்கைள	மறந் 	வி வான்
இராசசிம்மன்.	அ ராத ரத் க்	கற்கன கைளக்	கா ம்	ேபாெதல்லாம்	ேசார் ம்
ஏமாற்ற ம்	நிைறந்த	அவன்	உள்ளத்தில்	ஆயிரமாயிரம்	திடம்	வாய்ந்த
எண்ணங்க ம்,	நம்பிக்ைகக ம்	 கிழ்ந்தி க்கின்றன.	வாழ்க்ைகயின்
ன்பங்கைளத்	தமிழ்நாட் ம்	அைவகைள	மறக் ம்	இன்பங்கைள	ஈழநாட் ம்

அ பவித்தான்	இராசசிம்மன்.

இப்ேபா ம்	ஈழநாட் ன்	பைடத்தைலவர்	இந்த	மரக்கலத்தில்	அவைன	அங்ேக	தான்



அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகிறார்.	இைடவழியில்	சிறி 	தங்கிச்	ெசல்வதற்காக
அந்தத்	தீவில்	இறங்கியி க்கிறார்கள்	அவர்கள்.

சக்கேசனாபதி ம்,	இராசசிம்ம ம்	கைரயில்	இறங்கி	நின் 	ேபசிக்	ெகாண் ந்த
ேநரத் க் ள்	அந்தக்	கப்பலில்	அவர்கேளா 	வந்தி ந்த	ஆட்கள்	தீவின்	கைரயில்
இரத்தினக்	கம்பளங்கைள ம்	சித்திரத்	 ணிகைள ம்	ெகாண் 	தங் வதற்
ஓர்	அழகான	 டாரம்	அைமத் 	விட்டார்கள்.	ெதன்ைன	மரக்	 ட்டங்களின்
இைடேய	காற்றில்	ஆ 	அைச ம்	ப ந்	ேதாைககளின்	கீேழ	எ ம்பி	நின்ற	அந்தச்
சித்திரக்	 டாரம்	மண்ைணப்	பிளந் 	ெகாண் 	தாேன	ேமேல	வந் 	ேதான் ம்
மலர்	வீ 	ேபால்	காட்சியளித்த .	அன்ைறய	இர 	 ய	அங்ேக	ெபா ைதக்
கழித் 	விட் 	ம நாள்	காைல	ம ப ம்	கடற்	பயணத்ைதத்	ெதாடரலாம்	என்ப
சக்கேசனாபதியின்	திட்டம்.	தங் வதற் 	அத்தியாவசியமான	ெபா ள்கள்	மட் ம்
கப்பலிலி ந் 	 டாரத் க் ள்	இறக்கி	ைவக்கப்பட்டன.	நீரா 	உண 	 ந்த ம்
அன் 	பகல்	 வ ம்	இராசசிம்ம ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	 டாரத்தில்	ஓய்
ெபற் 	நிம்மதியாக	உறங்கினர்.

கதிரவன்	மைலவாயில்	வி கிற	ேநரத் க் க்	 மார	பாண் ய ம்,
சக்கேசனாபதி ம்	அந்த	அழகிய	தீைவச்	 ற்றிப்	பார்த் விட் 	வரலாம்	என்
றப்பட்டனர்.	உடனி ந்த	ஆட்கள்	கப்ப க் ம்	 டாரத் க் ம்	காவலாக
இ ந்தனர்.	மாைல	ேநரத்தில்	அந்தத்	தீவின்	அழ 	பன்மடங் 	மி தியாகத்
ேதான்றிய .	வானப்	பரப் 	 வ ம்	 ங் மக்	 ழம் ம்,	கீேழ	கடலில்	மிதக் ம்
ப ைமக்	கன 	ேபால்	அந்தத்	தீ ம்	இ ந்த .

விந்ைத ம்	விேநாத ம்	ெபா ந்திய	கடல்ப 	ெபா ள்களான	சங் ,	 த் ,
சிப்பிகள்,	சலங்ைககள்,	பல	நிறம்	ெபா ந்திய	கடற்பாசிக்	ெகாத் கள்
இவற்ைறெயல்லாம்	 வியல்	 வியலாகக்	 வித் 	விற் ம்	தீவின்	கைடவீதிக் ள்
அவர்கள்	 ைழந்தார்கள்.

சக்கேசனாபதிைய ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	அந்தக்	கைடகளில்	ஒன்ைற
ெந ங்கினான்	ெதன்பாண் 	நாட் 	இளவரசன்	இராசசிம்மன்.

வனப் ம்,	வாளிப் ம்	நிைறந்த	உடேலா 	சிரிப் ம்	மலர்ச்சி ம்	ெகாஞ் ம்
கத்ைத ைடய	இளம்	ெபண்	ஒ த்தி	அந்தக்	கைடயில்	அமர்ந் 	வியாபாரம்

ெசய் 	ெகாண் ந்தாள்.	 ற்றி ம்	கடலில்	கிைடக் ம்	அலங்காரப்
ெபா ள்களாேலேய	அவள்	தன்ைன	அலங்கரித் க்	ெகாண் ந்தாள்.	க த்தில்
த் 	மாைல,	ெசவிகளில்	 த் க்	 ண்டலம்,	ெநற்றியில்	 த் ச்	 ட் ,

ைககளில்	சங் 	வைளயல்,	கால்களில்	 த் ச்	சிலம் ,	அள்ளி	 ந்த
அளகபாரத்தில்	இரண்ெடா 	மயில்	கண்கைளத்	ேதாைகயிலி ந் 	பிரித் ச்
ெச கியி ந்தாள்.



அவர்கைளக்	கண்ட ம்	ேதாைகைய	விரித் க்	ெகாண் 	எ ந்தி க் ம்
இளமயில்	ேபால்	பாதங்களில்	சிலம் 	ஒலிக்க	எ ந் 	நின் 	அவள்	வரேவற்றாள்.
அடடா!	அப்ேபா 	அந்தப்	ெபண்	சிரித்த	சிரிப் க் த்தான்	எவ்வள 	கவர்ச்சி ம்
ஆற்ற ம்	இ ந்தன.

"சக்கேசனாபதி!	இந்தத்	தீவின்	கடலில்	சிப்பிகளில்	மட் ம்	 த் ம்	பவழ ம்
விைளயவில்ைல.	இங் ள்ள	ெபண்களின்	வாய்	இதழ்களி ம்,	வாய்க் ள் ம்
டப்	பவழ ம்,	 த் ம்	விைளகின்றன	ேபா ம்!"	என் 	ெமல்ல	அவர்	காத கில்

சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னான்	 மார	பாண் யன்.	அவர்	 கத்தி ம்	 ன்னைக
அ ம்பிய .

சிறிய	ெசவ்விளநீர்	அள க் 	வலப்பக்கமாக	வைளந் 	ெசந்நிறத்ேதா 	அழகாக
விளங்கிய	ஒ 	சங்ைகக்	ைகயில்	எ த்தான்	இளவரசன்.	பவழத்தில்	ைகப்பி ம்,
த் க்களில்	விளிம் ம்	கட் 	ைவத்தி ந்த	அந்தச்	சங் 	அவ ைடய

உள்ளத்ைதக்	கவர்ந்த .

ஆனால்	இெதன்ன?	அவன்	அைதக்	ைகயில்	எ த்தைதப்	பார்த்த ம்,	கண்களில்
கலவர ம்,	 கத்தில்	பதற்ற ம்	ேதான்ற	நின்ற	இடத்திலி ந் 	ஓ 	வந் 	அந்தப்
ெபண்	அவ ைடய	ைககைள	இ க்கிப்	பி த் க்	ெகாண்டாள்.	இளவரச க் ச்
சிரிப் 	வந்த .	சிறி 	சின ம்	உண்டாயிற் !	 ைவக்	காட் ம்	ெமன்ைமயான
அந்தப்	பட் க்	ைககள்	தன்	ேமல்	தீண் யதால்	ஏற்பட்ட	உணர் 	அவன்	உடலில்
பாதாதி	ேகச	பரியந்தம்	பரவிய .	சிரிப் ,	சினம்,	சி ங்காரம்	 ன்
உணர்ச்சிக ம்	பதிந்த	பார்ைவயால்	அவள்	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த்தான்	அவன்.

அப்ேபா தான்	 த்த	க ங் வைளப்	 க்கைளப்	ேபால்	நீண்
ெவன்றி க் ம்	அவள்	கண்களில்	பயத்ைத ம்,	பரபரப்ைப ம்	அவன்

கண்டான்.

அந்த	நிைலயில்	ஏேதா	ெபரிய	நைகச் ைவக்	காட்சிையக்	கண் 	விட்டவர்	ேபால்
இரண் 	ைககளா ம்	வாையப்	ெபாத்திக்	ெகாண் 	அடக்க	 யாமல்	 ங்கக்

ங்கச்	சிரித்தார்	சக்கேசனாபதி.	ஒ 	கணம்	இராசசிம்மன்	தயங்கினான்.
அந்தப்	ெபண்ணின்	ைககளிலி ந் 	தன்ைன	எப்ப 	வி வித் க்	ெகாள்வெதன்
திைகத்தான்.

"ஏேத ?	இந்த	ெசம்பவழத்	தீவில்	ெபண்கெளல்லாம்	ெபரிய	வம் க்காரர்களாக
இ ப்பார்கள்	ேபாலி க்கிறேத?"	அவன்	சக்கேசனாபதிையப்	பார்த் க்

கிறவைனப்	ேபால்	இதழ்களில்	 ம் நைக	ெநளிய	அவைளப்	ேபச் க்
இ த்தான்.



"வ கிறவர்கள்	அள க் 	மீறித்	 ணிச்சல்	உள்ளவர்களாயி க் ம்	ேபா
நாங்கள்	வம் க்காரர்களாக	மா வ 	வியப்பில்ைலேய!"

"நீ	சங் 	விற்கிறவள்.	நான்	வாங்கப்	ேபாகிறவன்.	வாங்க	இ க் ம்	ெபா ைள
எ த் ப்	பார்ப்பதற் க்	 ட	நான்	உரிைமயற்றவனா?"

"சங் 	என்றால்	ஒ 	ெபாற்கழஞ் க் 	ஐந் ம்,	ஆ மாக	அள்ளிக்	ெகா க்கின்ற
சாதாரணச்	சங் 	இல்ைல	இ !	வலம் ரிச்	சங் !	இதன்	விைல	ஆயிரம்
ெபாற்கழஞ் கள்.	இந்தத்	தீவின்	எல்ைலயிேலேய	இந்த	மாதிரிச்	சங் 	ஒன் 	தான்
இ க்கிற .	இைத	விற்க	ேவண் மானால்	யாராவ 	ேபரரசர்கள்	வாங்க	வந்தால்
தான்	 ெமன் 	என்	தந்ைத	ெசால்லியி க்கிறார்!"

"ெபண்ேண!	ேபரரசர்கள்	கிடக்கிறார்கள்!	அவர்கள்	எல்லாம்	ேப க் த்தான்
அரசர்கள்.	நான்	இரண்டாயிரம்	ெபாற்கழஞ் கள்	த கிேறன்.	இந்தச்	சங்ைக
எனக் 	விற்பாயா?"

"இல்ைல,	ெபாய்	ெசால்கிறீர்கள்	நீங்கள்.	உங்கைளப்	பார்த்தால்	உங்களிடம்	இரண்
ெபாற்கழஞ் கள்	 ட	இ க்கா 	ேபால்	ேதான் கிற .	நீங்கள்	என்ைன	ஏமாற்றப்
பார்க்கிறீர்கள்.	மரியாைதயாக	சங்ைக	ைவத் விட் ப்	ேபாகிறீர்களா...?
இல்ைலயானால்...?"

"அேடேட!	உன்	ேகாபத்ைதப்	பார்த்தால்	என்ைன	இப்ேபாேத	அ த் க்	ெகான்
வி வாய்	ேபாலி க்கிறேத?	ேவண்டாம்!	இேதா	வாங்கிக்	ெகாள்..."	இப்ப ச்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	சக்கேசனாபதியின்	பக்கமாகத்	தி ம்பினான்	இராசசிம்மன்.

அவர்	இ ப்பிலி ந் 	தயாராக	எ த் 	ைவத் க்	ெகாண் ந்த	இரண்
பட் ப்ைப	 ப் கைள	அவன்	ைகயில்	ெகா த்தார்.	அவன்	அைத	வாங்கி	அந்தப்
ெபண்ணின்	ைகயில்	ெகா த்தான்.

ைபகைள	வாங்கிப்	பிரித் ப்	பார்த்த	அந்தப்	ெபண்	ஆச்சரியத்தால்	வாய்
அைடத் ப்	ேபாய்	நின்றாள்.	ைப	நிைறயப்	ெபாற்கழஞ் கள்	மின்னின.
அவர்களிடம்	மன்னிப் க்	ேகட்க	ேவண் ெமன் 	தைலநிமிர்ந் 	பார்த்த	ேபா
அவர்கைளக்	காணவில்ைல.

ெதாைலவில்	கைடவீதி	தி ம் ம்	 ைலயில்	ைகயில்	வலம் ரிச்	சங்ேகா 	அந்த
இைளஞ ம்	அவேனா 	வந்த	 தியவ ம்	ேவகமாகச்	ெசல்வ 	ெதரிந்த .
அளெவாத் 	ேமெல ம்பித்	தணி ம்	இ 	ெசவ்விளநீர்க்	காய்கள்	ேபால்
ெநஞ்சங்கள்	நிமிர்ந் 	தணியக்	கைடவீதி	 ைலையப்	பார்த் ப்	ெப ச்



விட்டாள்	அந்தப்	ெபண்.
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இ ட் 	ெவ 	ேநரமாகிவிட்ட .	ெதன்ைன	மரங்களின்	ேதாைககள்	காற்றில்
ஆ ம்	ஓைச ம்,	கடல்	அைலகளின்	இைரச்ச ம்	தவிரச்	ெசம்பவழத்	தீ 	அைமதி
ெபற்றி ந்த .	பாலில்	நைனத் 	எறிந்த	நீலத் ணி	ெந ந் ரத் க் 	விரித் க்
கிடப்ப 	ேபால்	கடல்	நிலா	ஒளியில்	மிக	அழகாகத்	ெதரிந்த .	ெதன்னங்
கீற் களிைடேய	 ைழந் 	நில க்	கதிர்கள்	நிழலினிைடேய	தைர	மகளின்
ெசம்ேமனியின்	ேமல்	வி ந்த 	ேபால்	எவ்வள 	அழகாகப்	பதிகின்றன?

டாரத்தின்	வாயிலில்	இராசசிம்ம ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	அமர்ந் 	உைரயா க்
ெகாண் ந்தார்கள்.	இராசசிம்மனின்	ம யில்	மாைலயில்	வாங்கிய	அந்த
வலம் ரிச்	சங் 	இ ந்த .

"சக்கேசனாபதி!	இந்தச்	சங் தான்	எவ்வள 	அழகாக	இ க்கிற
பார்த்தீர்களா!"	அதன்	வழவழப்பான	ேமல்	பாகத்ைத	விரல்களால்	தடவியப ேய
றினான்	இராசசிம்மன்.

சக்கேசனாபதி	அவன்	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த் 	விஷமத்தனமாகக்	கண்கைளச்
சிமிட் னார்.

"சங் 	மட் ம்	தானா	அழகாக	இ க்கிற !	அைதக்	ெகா த்த..."	ெசால்ல
வந்தைத	 வ ம்	ெசால்லி	 க்காமல்	ம ப ம்	சிரித்தார்	அவர்.

"சரிதான்!	நீங்கேள	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்ய	ஆரம்பித் 	விட் ர்களா?"

"ேகலியில்ைல,	இளவரேச!	அந்தப்	ெபண்	உண்ைமயிேலேய..."

"ேபா ம்	வ ணைன!	உங்க க் த்	தைல,	மீைச	எல்லாேம	நைரத்தி ப்ப 	மறந்
ேபாய்விட்ட 	ேபாலி க்கிற ."

அவர்	தன்ைன	வம் க் 	இ ப்பைதத்	த ப்பதற்காக	அவைரேய	வம் க்
இ த்தான்	இராசசிம்மன்.

"தைல,	மீைச	நைரத் 	விட்டால்	ெபண்கைளப்	பற்றிப்	ேபசக் டாெதன் 	எந்த
அற லில்	ெசால்லியி க்கிற ?	அந்தப்	ெபண்	என்	ைககைளயா	ஓ 	வந்
பி த் க்	ெகாண்டாள்?	இளவரச ைடய	வாலிபக்	ைககைளத்	தாேன	அவள்
வ வில்..."



"எவேனா	அன்னக்காவ ப்	பயல்	ஆயிரக்கணக்கில்	விைல	ெபறக் ய	சங்ைகத்
க் கிறாேன	என் 	பயந் 	ேபாய்க்	ைகையப்	பி த்தி க்கிறாள்?"

"நியாயந்தாேன?	அவ க் த்	ெதரி மா,	நீங்கள்	ெதன்பாண் 	நாட் 	இளவரசர்
என் ?"

"ெதரிந்தி ந்தால்...!"

"ைகையப்	பி த்தி க்க	மாட்டாள்.	அப்ப ேய	கால யில்	வி ந்
வணங்கியி ப்பாள்!"

"அப்ப யானால்	ெதரியாதேத	நல்லதாகப்	ேபாயிற் ."	இராசசிம்மன்	சிரித்தான்.
சக்கேசனாபதி	அவ க் ப்	பயந் 	ெபரிதாக	வந்த	சிரிப்ைப	அடக்கிக்
ெகாண்டார்.

"இளவரேச!	நீங்கள்	என்ன	நிைனத் க்	ெகாண்டா ம்	சரி,	நான்
விைளயாட் க்காகச்	ெசால்லவில்ைல.	இந்தத்	தீவில்	எல்லாப்	ெபண்க ேம
அழகாகத்தான்	இ க்கிறார்கள்..."

"சக்கேசனாபதி	அவர்கேள!	ம ப ம்	நிைன ட் கிேறன்.	உங்க க் த்	தைல
நைரத் 	விட்ட .	நீங்கள்	இந்தப்	ேபச் ப்	ேபசாதீர்கள்."

"ஏன்	ெசால்லமாட் ர்கள்	இளவரேச?	ஐம்ப க் 	ேமல்	வய 	ஆகிவிட்டெதன்ற
ெதம்பில்தாேன	என்ைன	இப்ப க்	ேகலி	ெசய்கிறீர்கள்?	நா ம்	உங்கைளப்	ேபால்
வய ப்	பிள்ைளயாக	இ ந்தால்...!"

"இ ந்தால்	என்ன?	அப்ப 	ஆவதற் 	ேவண் மானால்	காயகல்ப	ம ந்
சாப்பிட் ப்	பா ங்கேளன்."	இளவரசனின்	ேகலிச்	சிரிப் 	பலமாக	ஒலித்த .

"எனக் 	உங்கேளா 	'வாலிபப்	ேபச் '	ேபசிக்	ெகாண் க்க	ேநரமில்ைல.
காைலயில்	அ ேணாதயத் க் 	 ன்ேப	கப்பல்	 றப்பட	ேவண் ம்.	ஆக
ேவண் யைவகைளக்	கவனிக்கிேறன்"	என் 	எ ந்தி ந்தார்	சக்கேசனாபதி.
பகலில்	அ ப் த்	தீர	நன் 	உறங்கியி ந்ததனால்	இராசசிம்ம க் 	உறக்கம்
வரவில்ைல.	நிலா	ஒளியில்	தீவின்	கைரேயாரமாகச்	சிறி 	 ரம்	நடந் 	ெசன்
தி ம்பலாெமன் 	எண்ணினான்.	ேசனாபதி ம்,	மற்ற	ஆட்க ம்
டாரத்திலி ந் 	சாமான்கைளக்	கப்பலில்	ஏற் வ ம்,	கப்பல்	இயந்திரங்கைளச்

சரிபார்ப்ப மாக	ேவைலயில்	 ம் ரமாக	 ைனந்தி ந்தார்கள்.



இராசசிம்மன்	யாரிட ம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	ைகயில்	அந்தச்	சங்ைக ம்
எ த் க்	ெகாண் 	கைரேயாரமாக	நடந்தான்.	சில	இடங்களில்	கட க் 	மிக
அ கிேல	அைல	நீர்த் ளிகள்	ேமேல	ெதளிக் ம்ப 	பாைத	கடைலத்
ெதாட்டாற்ேபால்	இ ந்த .	இன் ம்	சில	இடங்களில்	தாைழ	மரங்க ம்,	 ன்ைன
மரங்க ம்	அடர்த்தியாக	வளர்ந் 	பக்கத்தில்	கடல்	இ ப்பேத	ெதரியாமல்
மைறத் க்	ெகாண் ந்தன.	 ழித் ச்	 ழித் 	வீ ம்	காற் க் ம்	அைல
இைறச்ச க் ம்	ந வில்	தனியனாக	நடந் 	ெசன் 	ெகாண் ந்த
இராசசிம்ம க் ,	மனத்தில்	எத்தைனேயா	விதமான	சிந்தைனகள்	உண்டாயின.
அழகான	இடங்கைளப்	பார்த்தால்	உள்ளத்தில்	அழகான	ஆழமான	சிந்தைனகள்
உண்டாகின்றன.	சிந்தித் க்	ெகாண்ேட	நீண்ட	 ரம்	நடந் 	விட்டான்
இராசசிம்மன்.

அந்த	இடத்தில்	கைரயின்	தைரப்	பரப் 	வைளந் 	ெதற் 	 கமாகத்	தி ம்பிய .
தி ப்பத்தில்	ஒ 	ேவ க்ைகயான	காட்சிைய	இராசசிம்மன்	கண்டான்.	கட க்
மிக	அ கில்	சற்ேற	தாழ்வான	பள்ளம்	ஒன்றில்	அ த்தமாக ம்,	ெந க்கமாக ம்
இ ம் க்	கம்பிகளால்	பின்னப்பட் ந்த	வைல	ஒன் 	விரிக்கப்பட் ந்த .
வைலயின்	நான் 	 ைனகளி ம்	கட்டப்பட் ந்த	ேதர்வடம்	ேபான்ற	கயி கள்
ேமேல	உள்ள	 ன்ைன	மரத் 	உச்சியில்	ேதர்ச்சக்கரம்	ேபான்ற	ஒ 	மர
இராட் னத்தில்	இைணக்கப்பட் ந்தன.	இராட் னத்ைதச்	 ற்றினால்	வைல

ட் க்	ெகாண் 	ேமேல	எ ம்பி	வி ம்.	இராட் னத் க் ப்	பக்கத்தில்	மரத்தின்
அடர்த்தியில்	யாேரா	உட்கார்ந் 	ெகாண் ப்ப 	ேபாலி ந்த .	இராசசிம்மன்
அந்தக்	காட்சிைய	ேவ க்ைக	பார்த் விட் த்	ெதற் ப்	 றமாகத்	தி ம்பி
நடந்தான்.

தி ப்பத்தில்	கைரேயாரமாக	இன்ெனா 	பாய்மரக்	கப்பல்	நின் 	ெகாண் ப்ப
அவன்	பார்ைவயில்	பட்ட .	அைதப்	பார்த்த ம்	அவன்	ேவ விதமாகச்
சந்ேதகப்பட்டான்.	வழி	ெதரியாமல்	 ற்றி	வைளத் த்	தீைவ	வலம்	வந் 	பைழயப
தங்கள்	கப்பல்	நின் 	ெகாண் ந்த	இடத் க்ேக	வந் 	விட்ேடாேமா	என்
மைலத்தான்	அவன்.

ஆனால்	அந்தக்	கப்பலின்	பாய்மரத் 	உச்சியில்	பறந் 	ெகாண் ந்த	ெகா
அவன்	சந்ேதகத்ைதப்	ேபாக்கிய .	 லி ம்	பைனமர ம்	ஆகிய	இலச்சிைனகள்
ெபாறித்த	ெகா 	அ .

இராசசிம்மன்	சிறி 	அ கில்	ெந ங்கி	அந்தக்	கப்பைலப்	பார்த்தான்.	'அந்தக்
கப்பல்	எப்ேபா 	வந்த ?	ஏன்	அப்ப 	ஒ க் ப் றமான	இடத்தில்	நிற்கிற ?'
என் 	சிந்தித்தான்	அவன்.

"யார்	ஐயா	அ 	கைரயில்	நிற்கிற ?"	என் 	அதட் கிறாற்	ேபான்ற	 ரலில்



ேகட் க்	ெகாண்ேட	அந்தக்	கப்பலின்	ேமல்	தளத்திலி ந் 	யாேரா	இரண் 	 ன்
ேபர்கள்	இறங்கி	வந்தார்கள்.

"நான்	ஒ 	வழிப்ேபாக்கன்,	ஐயா!	 ம்மா	கப்பைல	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண்
நின்ேறன்"	என் 	அவர்க க் ப்	பதில்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	இராசசிம்மன்
அங்கி ந் 	ெம வாக	நகர	 யன்றான்.	அந்தக்	கப்பலில்	இ ப்ப 	யாராக
இ ந்தா ம்	அப்ேபா 	அவர்கள்	பார்ைவயில்	தான்	படக் டா 	என்ப 	அவன்
நிைன .	ஆனால்	அவன்	நிைனத்தப 	நடக்கவில்ைல.	கப்பலிலி ந் 	இறங்கி
வந்தவர்கள்	அவன்	நாைலந்த 	 ரம்	நடப்பதற் ள்	அவைன	ெந ங்கி
விட்டார்கள்.

இராசசிம்மன்	நைடைய	ேவகமாக்கிக்	ெகாண் 	 ந்திவிட	 யன்றான்.	அவர்கள்
அவைன	 ந்த	விடவில்ைல.	"இந்தா,	ஐயா!	ெகாஞ்சம்	நில்!"

அவன்	நின்றான்!	கப்பலிலி ந் 	இறங்கி	வந்த	 ன் 	ேபர்களில்	சற் ப்
ப மனான	ேதாற்றத்ைத ைடய	ஒ வன்	அ கில்	வந் 	இராசசிம்ம ைடய
கத்ைத	உற் ப்	பார்த்தான்.	தன்ேனா 	வந்த	மற்ற	இரண் 	ேபர்கைள ம்	பார்த்

ஏேதா	ஒ 	 றிப் ப்	படச்	சிரித்தான்.	பின் 	இராசசிம்மைனப்	பார்த் க்	ேகட்டான்.
"ஐயா!	நீங்கள்	யார்?"

இந்தக்	ேகள்விையச்	ெசவி ற்ற ம்	இராசசிம்ம ைடய	உள் ணர் 	விழித் க்
ெகாண்ட .	"நான்	யாெரன்றால்...	நான்	நான்	தான்!"
"அ 	ெதரிகிற !	உங்கள்	ெபயர்?"

"எனக் 	ஒ 	ெபயர்	இ ப்ப 	உண்ைமதான்.	ஆனால்	அ 	உங்க க் த்	ெதரிய
ேவண் ய	அவசியம்	என்ன?"	இராசசிம்ம ைடய	 ரலில்	க ைம	இ ந்தைத
அவர்கள்	உணர்ந்தனர்.

கப்பலிலி ந் 	இறங்கி	வந்த	 ன் 	ேபர்க ம்	அவ ைடய	வழிைய	மறித் க்
ெகாண் 	நிற்பவர்கைளப்	ேபால்	 க்ேக	நின்றார்கள்.	அவர்களில்	ஒ வன்
அவ ைடய	ைகயிலி ந்த	அந்த	வலம் ரிச்	சங்ைகப்	பார்த் விட் ,	"இந்தச்	சங்
உங்க க் 	எங்ேக	கிைடத்த ?"	என் 	ேகட்டான்.

அவர்கள்	ஏேதா	காரணத் க்காகத்	தன்ைன	வம் 	ேபசி	வழிமறிக்கிறார்கள்
என்ப 	இராசசிம்ம க் த்	ெதளிவாக	விளங்கிவிட்ட .	யாரிட ம்	ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமல்	தற்காப்பாக	உைடவாள்	 ட	இன்றிப்	பழக்கமற்ற	 திய	தீவில்	தனிேய
இரவில்	உலாவப்	 றப்பட்ட	தவ 	அப்ேபா தான்	அவன்	மனத்தில்	உைறத்த .

"நான்	ேபாக	ேவண் ம்.	என்	வழிைய	வி ங்கள்"	என் 	அவர்கைள	விலக்கிக்



ெகாண் 	 ன்ேனாக்கிப்	 றப்பட்டான்	அவன்.	பின்னால்	எக்காளமிட் ச்	சிரிக் ம்
ெவ ச்	சிரிப்ெபாலி	எ ந்த !

"ெதன்பாண் 	நாட் 	இளவரசைர	இவ்வள 	 லபமாக	தப்பிப்	ேபாகவிட் 	வி கிற
ேநாக்கம்	இல்ைல."

எக்காளச்	சிரிப் ம்,	இந்த	எச்சரிக்ைகக்	 ர ம்	இராசசிம்மன்	கா களில்
நாராசமாய்	ஒலித்தன.	அவன்	ஓட்ட ம்	நைட மாக	அவர்களிடமி ந் 	தப் ம்
ேநாக்கத் டன்	விைரந்தான்.	தி ப்பத்தில்	தி ம்பி	இ ம் வைல	விரித்தி ந்த
அந்தப்	பள்ளத்ைத	அவன்	ெந ங்க ம்	அந்த	 ன் 	ஆட்க ம்	அவைனத்
ரத்திக்	ெகாண் 	ேவகமாக	ஓ 	வர ம்	சரியாக	இ ந்த .

பயத்தில்	அதிர்ச்சியைடந்த	இராசசிம்மன்	வி ந்த த் க்	ெகாண் 	ஓ னான்.
அ த்த	கணம்	அவ ைடய	உடைல	ஏேதா	ஒன் 	ேவகமாகச்	 ட் க்	'கி
கி 'ெவன் 	ேமேல	 க்கிய .	மர	இராட் னம்	ேவகமாகச்	 ழ ம்	ஓைச
ெபரிதாக	ஒலித்த .

ஓ 	வந்த	அவசரத்தில்	பள்ளத்தில்	விரித் க்	கிடந்த	இ ம் க்	கம்பி	வைலக் ள்
அகப்பட் க்	ெகாண்ேடாெமன் 	விளங்கிக்	ெகாள்ள	அவ க் ச்	சிறி 	ேநரம்
பி த்த .	அைத	உணர்ந் 	ெகாண்ட	ேபா 	அவ ைடய	உடல்	மிக ம்	பத்திரமாக
ஒற்ைறப்	பைன	உயரத் க் 	ேமேல	 ன்ைனமரக்	கிைள	வைர	ெவ 	ேவகமாக
இ த் க்	ெகாண் 	ேபாகப்பட் 	விட்ட .

கீேழ	 ரத்திக்	ெகாண் 	வந்தவர்கள்	அவைனக்	 றி	ைவத் 	எறிந்த
ர்ைமயான	ேவல்	பக்கத் 	மரத்தில்	பாய்ந் 	ஆழப்	பதிந் 	ெகாண் 	அப்ப ேய

நின்ற .	 ரத்திக்	ெகாண் 	வந்தவர்க க் 	என்ன	நடந்த 	என்
அ மானிக்கக்	 ட	ேநரமில்ைல.	இ ம் 	வைல	கீேழ	கிடந்த ம்,	மின்னல்
மின் கிற	ேநரத் க் ள்	இராசசிம்மைன	ேமேல	மர	உச்சிக் த்	 க்கிக்	ெகாண்
ெசன்ற ம்	அவர்க க் த்	ெதரியா .	இராசசிம்மன்	எப்ப ேயா	மாயமாகத்
தங்களிடமி ந் 	தப்பி	விட்டாேன	என் 	வியந் 	அவர்கள்	அந்தப்
பக்கத்திலி ந்த	தாழம்	 தர்கைளக்	 ைடந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

அவர்கள்	அவைனத்	தாழம்	 தரில்	ேத க்	ெகாண் ந்த	அேத	சமயத்தில்
ன்ைன	மரத்தின்	உச்சிக்	கிைளயில்	வைள	 ங் ம்	அழகிய	ெபண்	ஒ த்தியின்
இரண் 	கரங்கள்	அவைன	வைலயிலி ந் 	வி வித் க்	ெகாண் ந்தன.

"ஐயா	கவைலப்படாதீர்கள்.	எல்லாம்	நான்	இங்கி ந் 	பார்த் க்	ெகாண் 	தான்
இ ந்ேதன்.	அதிர்ஷ்டவசமாக	நீங்கள்	வைலயின்	 க்ேக	வி ந் 	ஓ னீர்கள்.
இல்ைலயானால்	உங்கைள	நான்	காப்பாற்றியி க்க	 யா "	என்றாள்	அந்தப்



ெபண்.

மரக்	கிைளயில்	மங்கலான	ஒளியில்	அவள்	 கத்ைதப்	பார்த்த	இராசசிம்மன்,
"நீயா?"	என் 	வியப் 	ேமலிட் க்	 வினான்.	அவள்	தன்	சண்பக	ெமாட் ப்
ேபான்ற	விரல்களால்	அவன்	வாையப்	ெபாத்தினாள்.	"இைரயாதீர்கள்.	கீேழ	அந்த
ேவட்ைட	நாய்கள்	உங்கைளத்	ேத க்	ெகாண் க்கின்றன"	என் 	ெமல்ல	அவன்
காத ேக	 றினாள்	அவள்.

மரக்கிைளயில்	உட்கார்ந் 	அவைன	வைல	 லம்	 க்கிக்	காப்பாற்றிய	அந்தப்
ெபண்	ேவ 	யா மில்ைல.	அன் 	மாைல	அவ க் ச்	சங் 	விற்ற	ெபண்	தான்
அவள்.	இரவில்	கைரக் 	வ ம்	 தைலகைளப்	பி ப்பதற்காக	அப்ப 	வைல
விரிப்ப 	வழக்கெமன் ம்	அன் 	அந்த	வைல	அவைனக்	காப்பாற்ற
உதவியதற்காகத்	தான்	ெப ைமப்ப வதாக ம்	அந்தப்	ெபண்	அவனிடம்
றினாள்.

"ெபண்ேண!	உன்	ெபயைர	நான்	அறிந் 	ெகாள்ளலாேமா?"	என் 	அவ ைடய
வைளக்	கரங்கைளத்	தன்	இ 	ைககளா ம்	பற்றிக்	கண்களில்	ஒற்றிக்	ெகாண்
நன்றி	 ரக்கத்	த த க் ம்	 ரலில்	ேகட்டான்	இராசசிம்மன்.

ெசந்தாமைரப்	 க்கள்	ேபான்ற	அந்தப்	ெபண்ணின்	 றங்ைககைளத்	ெதன்பாண்
நாட் 	இளவரசன்	சிந்திய	ஆனந்தக்	கண்ணீர்	 ளிகள்	நைனத்தன.

"என்	ெபயர்	மதிவதனி"	என் 	தைல	 னிந் 	நாணத்ேதா 	ெசான்னாள்	அந்தப்
ெபண்.

"மதிவதினி!	மாைலயில்	ஈராயிரம்	ெபாற்கழஞ் கைள	வாங்கிக்	ெகாண் 	இந்த
ஒ 	வலம் ரிச்	சங்ைக	எனக் க்	ெகா த்தாய்!	இப்ேபாேதா	எத்தைன	ஆயிரம்
ெபாற்	கழஞ் கள்	ெகா த்தா ம்	ஈடாகாத	என்	உயிைரேய	எனக் 	மீட் க்
ெகா த்தி க்கிறாய்!"

"ஐயா!	ெபாற்கழஞ் க க்காகேவ	எல்லாக்	காரியங்கைள ம்	மனிதர்கள்	ெசய்
வி வதில்ைல.	இதயத் க்காக	-	மனிதத்	தன்ைமக்காகச்	ெசய் 	தீரேவண் ய
சில	ெசயல்க ம்	உலகில்	இ க்கின்றன!"	மதிவதனியின்	 ரலில்	உ க்கம்
நிைறந்தி ந்த .

அவர்கள்	 ன்ைன	மரத்தின்	அடர்ந்த	கிைளயிேலேய	அமர்ந் 	ெந ேநரம்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	கீேழ	தாழம்	 தர்களில்	ேத க்	ெகாண் ந்தவர்க ம்
ஏமாற்றத்ேதா 	தி ம்பிப்	ேபாய்விட்டார்கள்.



"ஐயா!	இனி	நாம்	கீேழ	இறங்கலாம்"	என்றாள்	மதிவதனி.	இராசசிம்மன்	மிரண்ட
பார்ைவயால்	அவள்	 கத்ைதப்	பார்த்தான்.

மதிவதனி	அவ ைடய	பயம்	நிைறந்த	பார்ைவையக்	கண் 	சிரித்தாள்.

அேத	சமயத்தில்	மரத்த யில்,	"மதிவதனீ!...	மதிவதனீ!	எங்ேக,
எங்ேகயி க்கிறாய்?	மரக்	கிைளயிேலேய	உறங்கிவிட்டாயா?"	என் 	கீேழ	ஓர்	ஆண்
ரல்	இைரந் 	 ப்பிட்ட .
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இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ெகாள்ைள	ேபான	ெசய்திைய	அம்பலவன்	ேவளான்
வந் 	 றிய	ேபா 	எல்ேலா ம்	அைதக்	ேகட் 	அதிர்ச்சியைடந்தார்கள்.	ஆனால்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிேயா	அதிர்ச்சிைய	விட	அதிகமாக	விழிப் ம்,
ன்ெனச்சரிக்ைக ம்	ெபற்றார்.	தாம்	ெபா ப் ம்,	திறைம ம்,	 ழ்ச்சி ம்	ஒ ங்ேக

அைமந்த	ஒ 	மகாமண்டேல வரர்	தான்	என்பைத	அந்த	விநா யில்	அவர்	ெசய்த
காரியத்தால்	நி பித் 	விட்டார்.

அம்பலவன்	ேவளான்	ெசய்திையத்	ெதரிவித்த	ேபா 	அவர்கெளல்லாம்	எந்த
இடத்தில்	இ ந்தார்கேளா	அந்த	இடத்தின்	ெவளிவாயிற்	கத கைள	உடேன
அைடத் 	உட் றமாகப்	 ட் க்	ெகாண் 	வ மா 	நாராயணன்	ேசந்தைன
அ ப்பினார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.	அவ ைடய	ெசயல்	எல்லா க் ம்
வியப்ைப	அளித்த .	சில க் 	அர்த்தமற்றதாக ம்	பட்ட ?	சில க் ப்
பயமாக ம்	இ ந்த .	நம்பியின்	கட்டைளப்ப 	உடேன	கதைவப்	 ட் க்	ெகாண்
வந் 	விட்டான்	ேசந்தன்.	மகாமண்டேல வரர்	என்ன	ெசால்லப்	ேபாகிறாேரா	என்
எல்லா ம்	அவ ைடய	 கத்ைதேய	பார்த்தார்கள்.	அந்த	 கத்தி ம்,
கண்களி ம்	ஆழம்	காண யாத	அைமதி	ெதரிந்த .

மகாராணி	வானவன்மாேதவி,	தளபதி	வல்லாளேதவன்,	நாராயணன்	ேசந்தன்,
கரவந்த ரத்திலி ந் 	வந்த	 தன்,	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ெகாள்ைள	ேபான
ெசய்திையக்	 ற	வந்த	அம்பலவன்	ேவளான்	 தலிய	 க்கியமான	ஆட்கேள
அப்ேபா 	அந்த	இடத்தில்	இ ந்தனர்.	அவர்கள்	ஒவ்ெவா வர்	 கத்ைத ம்
நின் 	நிதானித் த்	தனித்	தனிேய	ஏறிட் ப்	பார்த்தார்	இைடயாற் 	மங்கலம்
நம்பி.	ேமேலாட்டமாகப்	பார்க்கின்ற	சாதாரணப்	பார்ைவயன் 	அ !	 கத்ைத,
கண்கைள,	அைவ	இரண் ன்	 லமாக	உள்ளத்ைதப்	பார்க்கின்ற	அ த்தமான
பார்ைவ	அ .	மைழ	ெபய்வதற் 	 ன்	 மியில்	ஏற்ப கின்ற	ஒ வைகப்	 க்கம்
ேபால்	ெபரிய	ேபச் கைள	எதிர்பார்த் 	நிற் ம்	சிறிய	அைமதி	அங்ேக	நிலவிய .
ஆனால்,	அந்த	அைமதியின்	கால	எல்ைல	சில	விநா கள்	தான்.	அைதக்
கைலத் க்	ெகாண் 	மகாமண்டேல வரரின்	கணீெரன்ற	 ரல்	எ ந்த .
"மகாராணியின்	 ன்னிைலயில்	இவர்க க்ெகல்லாம்,	இவர்க க்
மட் ெமன்ன?	எனக் ம்,	தங்க க் ம்	 ட	எச்சரித் 	அறி த்த	ேவண் ய
க்கியமான	ெசய்தி	ஒன் 	உண் ."

இைதச்	ெசால்லிவிட் 	நம்பி	சிறி 	நி த்திக்	ெகாண் 	எல்ேலா ைடய
கங்கைள ம்	பார்த்தார்.	பின்,	மீண் ம்	ெதாடர்ந்தார்.	"ேதசத்ைதக்

காப்பாற் வதற் 	 ன்னால்	இரகசியங்கைளக்	காப்பாற் வதற் 	நாம்	ெதரிந்



ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நமக் ள்	ேதால்விகள்,	பலவீனங்கள்	இ க்கலாம்.	ஆனால்
அவற்ைற	நம் ைடய	எதிரிகள்	அறிந் 	ெகாள் ம்ப யாக	விட் 	விடக் டா .
இப்ேபா 	நான்	ேவண் க்	ெகாள்வெதல்லாம்	இ தான்.	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்
அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	கள 	ேபான	ெசய்தி	நம்ைமத்	தவிர	மற்றவர்	ெசவிகளில்
பரவவிடாமல்	பா காக்கப்பட	ேவண் ம்.	கரவந்தப் ரத்திலி ந்த	வந்த	ெசய்தி ம்
அப்ப ேய.	களைவக்	கண் பி க்க ம்,	பைகவர்	பைடெய ப்ைபச்	சமாளிக்க ம்
ேவண் ய	ஏற்பா கைள	நாம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஆனால்	நாம்	ெசய் ம்	எல்லா
ஏற்பா க ம்	நமக் ள்	இ க்க	ேவண் ம்.	இப்ேபா 	நாம்	இ க் ம்	இந்தக்
கட்டடத்தின்	வாயிற்	கத கைள	நான்	அைடக்கச்	ெசால்லிவிட்ேடன்.	பிறரிடம்
ெசய்திையச்	ெசால்லிவிட	மனத்தில்	ஏற்ப ம்	ஆவைலேயா	வாய்த் ப்ைபேயா
நான்	அைடக்க	 யா .	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	ெபா ப் ள்ளவர்களாக	நடந்
ெகாள் ங்கள்."

"மகாமண்டேல வர ைடய	இந்த	ேவண் ேகாள்	நம் ைடய	நன்ைமக்காகேவ
என்பைத	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	விளங்கிக்	ெகாண் ப்பீர்கள்.	வய ம்,	அ பவ ம்
உள்ள	அவர்	கட்டைளகைள	என்	கட்டைளகளாகேவ	நிைனத் ப்	ேபாற்ற
ேவண் ய 	உங்கள்	கடைம"	என் 	அைதய த் 	மகாராணி
வானவன்மாேதவியார்	 றினார்.	எல்ேலா ம்	சிைல	ேபால்	அடக்கமாக	நின்
ெகாண் ந்தார்கள்.	மகாமண்டேல வரைர	எதிர்த் 	மடக்கி	என்ெனன்னேவா

க் க்	ேகள்விகெளல்லாம்	ேகட்க	ேவண் ெமன் 	 த் க்
ெகாண் ந்த	தளபதி	வல்லாளேதவ க் க்	 ட	அப்ேபா 	ேபச	நா	எழவில்ைல.

எப்ேபா ம்,	எவர்	 ன்னிைலயி ம்,	சிரிப் ம்	 ம் மாகத்	தன்	ேபச் களால்	பாதி	-
தன்	ேதாற்றத்தால்	பாதி	என் 	நைகச் ைவயைலகைளக்	கிளப்பிக்
ெகாண் க் ம்	நாராயணன்	ேசந்தன்	இ க் மிடம்	ெதரியாமல்	நின்
ெகாண் ந்தான்.	எதிேர	இ ப்பவர்களின்	வாைய ம்,	 லன்	உணர் கைள ம்
கட் 	வி கிற	ஆற்றல்	உலகத்தில்	மிகச்	சில ைடய	கண்	பார்ைவக்ேக	உண் .
அப்ப ப்பட்ட	கண்கைளப்	ெபற்றவர்கள்	வாயில்	வீரெமாழிக ம்,	ைகயில்	வா ம்
இல்லாமேல	கண்களால்	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாள்வார்கள்.	கண்கள்	என்ற
ஒேர	 ல ணர்வால்	மட் ேம	உலகத்ைத	அளந் 	எைட	ேபாட் 	நி த்திவி ம்
மகாசாமர்த்தியக்காரர்கள்	அவர்கள்.	அந்தச்	சாமர்த்தியத்தின்	சாயல்
ெதன்பாண் 	நாட் 	மகாமண்டேல வரரிடம்	இ ந்த .	

" ண்ணியம்	என்பார்	அளக் ம்ேகால்	கா ங்கால்
கண்ணல்ல	தில்ைல	பிற."	

என் 	மகாமண்டேல வரைரப்	ேபான்றவர்கைள	நிைனத் த்தான்	தி வள் வப்
ெப ந்தைகயார்	அழகாகப்	பா ைவத்தார்	ேபா ம்.



மைழக்காலத் 	மங்கிய	நில 	ேபால்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியின்	 கத்தில்
கவைலகள்	ேதங்கி	நின்றன.	அந்த	 கத்தில்	ஏற்கனேவ	நிரந்தரமாகத்
ேதங்கிவிட்ட	கவைல	ஒன் 	உண் .	அ 	ைகம்ைமக்	கவைல.	கணவைன	இழந்த
கவைல.	 ட் விரலால்	கீறிய	க ப் க்ேகாட்ைட	ேம ம்	கட்ைட	விரலால்	கீறிப்
ெபரிதாக்கினாற்	ேபால்	அந்தப்	பைழய	கவைல	 திய	கவைலகளால்
விரிவைடந்தி ந்த .	ஏேதா	ஒ 	ேசாகக்	கனவில்	ஆழ்ந்தி ப்ப 	ேபால்
ேமாட் வைளைய	ெவறித் ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	வீற்றி ந்த	மகாராணிையத்	தம்
ேபச் க்	 ரலால்	கவனம்	தி ம் ம்ப 	ெசய்தார்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி.

"மகாராணி!	இ 	பலவைகயி ம்	ேசாதைனகள்	நம்ைமச்	 ழ்கின்ற	காலம்.	இந்த
நாட் ன்	நன்ைமக் ம்,	பா காப் க் ம்	ஏற்ற	எைத ம்	ெசய்கின்ற	அதிகாரங்கைள
ன்ேப	நீங்கள்	எனக் க்	ெகா த்தி க்கிறீர்கள்.	இப்ேபா ள்ள	 ழ்நிைலயில்

அவற்ைறப்	 ரணமாகப்	பயன்ப த்த	ேவண் ய	சமயம்	என்ைன	ேநாக்கி
வந்தி க்கிற ."

"மகாமண்டேல வர க் 	எந்த	உரிைமைய ம்	எப்ேபா ம்	நான்
ம த்ததில்ைலேய?"	வானவன்மாேதவியிடமி ந் 	 க்காமாக ம்	விநயமாக ம்
ம ெமாழி	பிறந்த .

"தங்கள்	அன் ள்ளம்	ம ப்பறியாதெதன் 	நான்	அறிேவன்.	இ ந்தா ம்
நிைலைமையக்	 றிவிட	ேவண் ய 	என்	கடைம."	இந்தச்	ெசாற்கைளச்
ெசால் ம்	ேபா 	 ன்னைக	-	அல்ல,	 ன்னைக	ெசய்வ 	ேபான்ற	சாயல்
மகாமண்டேல வரரின்	 கத்தில்	நிலவி	நின்ற .

மகராணி	ம ப ம்	அவர்	 கத்ைத	நிமிர்ந் 	பார்த்தார்.	தயக்கத்ேதா 	ேகட்டார்:
"மகாமண்டேல வரேர!	இராசசிம்மைன	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	உடேன
அைழத் 	வர	ஏற்பா 	ெசய்வதாகக்	 றினீர்கேள...?"

வானவன்மாேதவியின்	இந்தக்	ேகள்வி	அவைரச்	சிறி
அதிர்ச்சிக் ள்ளாக்கியி க்க	ேவண் ம்.	அவர்	தயங்கினார்.	மி க் 	நிைறந்த
அவ ைடய	நிமிர்ந்த	பார்ைவயில்	சற்ேற	ேசார் 	நிழலா 	மைறந்த .

"மகாராணி!	நான்	அைதப்	பற்றித்	தங்களிடம்	தனிைமயில்	சிறி 	ேநரம்	ேபச
ேவண் ம்.	 திதாக	வந்த	ெசய்திகள்	சிறி 	 ழப்பத்ைத	உண்டாக்கிவிட்டன...!"

"இந்தச்	ெசய்திக க் ம்	நீங்கள்	இராசசிம்மைன	அைழத் 	வ வதற் ம்	என்ன
சம்பந்தேமா?"



"இப்ேபா 	இந்த	இடத்தில்	இந்தச்	 ழலில்	தங்களிடம்	அைதப்	ேபச
இயலாதவனாக	இ க்கிேறன்.	தய 	ெசய் 	என்ைனப்	ெபா த்த ள	ேவண் ம்.
நாம்	தனிைமயில்	மட் ம்	தான்	ேபச	 ந்த	ெசய்தி	அ !"

மகாராணி	பதில்	ேபசவில்லல.

"ேசந்தா!	கத 	 யி க்க	ேவண் ய	அவசியம்	இனி	ேமல்	இல்ைல.	கதைவத்
திறந் வி ."

மகாமண்டேல வரரின்	ஆைணப்ப 	 ப்	 ட் ய	கத கைளச்	ேசந்தன்	அவசர
அவசரமாகத்	திறந் 	விட்டான்.

"மகாராணி!	இேதா	நம்ைமச்	 ற்றி	நிற் ம்	இவர்கள்	ஒவ்ெவா வ க் ம்
ெபா ப்ைபப்	ேபசி	ஒப்பைடத் 	அ ப்பிவிட் 	நான்	ம ப ம்	இங்ேக	வ கிேறன்.
மார	பாண் யைரப்	பற்றி	அப்ேபா 	நாம்	ேபசலாம்."

வானவன்மாேதவி	மகாமண்டேல வர ைடய	ேபச்ைசக்	ேகட் த்	தைலயைசத்தார்.
உணர்ச்சி ம்,	வி ப்ப ம்,	நம்பிக்ைகயின்	மலர்ச்சி ம்	இல்லாத	ெவற் த்
தைலயைசப்பாக	அ 	இ ந்த .

அங்கி ந்தவர்களில்	மகாராணியாைரத்	தவிர	மற்றவர்கள்	பின்	ெதாடர
அரண்மைனயில்	தாம்	தங்கியி ந்த	வி ந்தினர்	மாளிைகக் ப்	 றப்பட்டார்
மகாமண்டேல வரர்.	தயங்கித்	தயங்கிப்	பின்	ெதாட ம்	ஆட்கேளா 	அவர்
அங்கி ந் 	ெவளிேயறி	நடந் 	ெசன்ற	காட்சி	நிமிர்ந்த	பார்ைவ ம்	இராஜ
கம்பீர ம்	ெபா ந்திய	வயதான	கிழட் ச்	சிங்கெமான் 	சில	இளம்	 லிகள்	பின்
ெதாடர	அவற்ைற	எங்ேகா	அடக்கி	அைழத் ச்	ெசல் வ 	ேபாலி ந்த .

அந்தப் ரத்தி ம்,	கன்னிமாடத்தி ம்	இ ந்த	அரண்மைனப்	ெபண்கள்
ட்டமாகப்	பலகணித்	 வாரங்களின்	வழியாக ம்,	ேமல்மாடங்களில்	நின்

ெகாண் ம்	இந்தக்	காட்சிைய	ேவ க்ைக	பார்த்தனர்.	வி ந்த ம்	வி யாத மாக
மகாமண்டேல வரர்,	தளபதி	 தலிய	ெபரிய	ெபரிய	ஆட்கெளல்லாம்
அந்தப் ரத் க் த்	ேத வந் 	அவசரமாக	மகாராணிையச்	சந்தித் விட் த்
தி ம்பேவண் ெமன்றால்	விஷயம்	ஏேதா	ெபரியதாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்
என் 	அவர்க க் த்	ேதான்றிய .	தளபதியின்	தங்ைக	பகவதி ம்
அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	மகள்	விலாசினி ம்	 ட	அந்தக்	காட்சிையப்	பரபரப் டன்
பார்த்தார்கள்.

இவர்க க் 	ஏற்பட்ட	பரபரப்ைபப்	ேபால்	அல்லாமல்	 ன்ேப	சில	இரகசியங்கள்
ெதரிந்தி ந்த	காரணத்தால்	வண்ணமகள்	 வன	ேமாகினிக் 	அதிகமான



பரபரப் ம்,	பீதி ம்	ஏற்பட் ந்தன.	தைமயன்	அரண்மைனயிலி ந் 	எங்ேகயாவ
ெவளிேயறிச்	ெசன் 	வி வதற் ன்	அவைன	ஒ ைற	சந்திக்க	ேவண் ம்
ேபால்	இ ந்த 	தளபதியின்	தங்ைக	பகவதிக் .

இப்ப யாக,	அதிகாைலயில்	அந்தப் ரத்தில்	மகாராணியின்	தனி	மாளிைகயில்
நடந்த	 ட்டத்தில்	என்ன	ேபச் கள்	நடந்தன	என்ற	ெசய்தி	எங் ம்	பரவாவி ம்,
ஒ 	பரபரப் ம்	மர்மமான	பீதி ம்	அரண்மைனயில்	பரவிவிட் ந்தன.
க்கியமானவர்கள்,	 க்கியமில்லாதவர்கள்,	காவல்	வீரர்கள்,	சாதாரணப்

ெபண்கள்	எல்லா ம்	அரண்மைனக் ள்	ஒ வ க்ெகா வர்	சந்தித் க்
ெகாள் ம்	ேபா 	இைதப்	பற்றிேய	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	கா ம்	கா ம்
ைவத்தாற்	ேபால்	வாய்க ம்,	கா க ம்	இந்தச்	ெசய்திையப்	பரப்பி	விட்டன.

எல்ேலாைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	வி ந் 	மாளிைகக் ச்	ெசன்ற	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	இரண்ெடா 	நாழிைகக் ப்	பின்	ஒவ்ெவா வைர ம்	ஓேரார்
காரியத் க்காக	ெவளிேய	அ ப்பினார்.	மகாமண்டேல வர ைடய	ஆைண
ெபற் 	அந்த	மாளிைகயிலி ந் 	ெவளிேயறிய	ஒவ்ேவார்	 கத்தி ம்	ஒவ்ெவா
விதமான	உணர்ச்சியின்	சாயல்	ப ந்தி ந்த .	சிரிப் ,	சீற்றம்,	கடைம,	பணி 	-
இன் ம்	அவர்கள்	அ ப்பப்பட்ட	ேநாக்கங்க ம்,	ெசன்ற	திைசக ம்	ேபாலேவ
அவர்க ைடய	ெநஞ்சத் 	எண்ணங்க ம்	ஒன் க்ெகான் 	ேவ பட்டனவாக
இ ந்தன.

மகாமண்டேல வர ைடய	கட்டைளப்ப 	எல்ேலா ம்	அவரவர்கள்	அ ப்பிய
இடத் க் 	உடேன	 றப்பட் 	விட்டனர்.	ஆனால்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	மட் ம்
உடேன	 றப்படவில்ைல.	மகாமண்டேல வரர்	தன்ைன	அ ப்பிய	ேவைல
அவசரமாயி ம்	அவசரமாக	அவன்	கிளம்பவில்ைல.	அந்தப் ரத்திலி ந்த	தன்
தங்ைக	பகவதிைய ம்,	அரண்மைனயில்	மைறந்தி ந்த	ஆபத் தவிகள்
தைலவைன ம்	அந்தரங்கமாகச்	சந்தித் 	ஏேதா	ேபசிய	பின்ேப	அவன்
கிளம்பினான்.
---------------	
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அன்ைறக் ப்	ெபா 	 லர்ந்த	ேபா 	இைடயாற் 	மங்கலம்,	இைடயாற்
மங்கலமாக	இல்ைல.	அந்தத்	தீவில்	ேசாக ம்,	ஏமாற்ற ம்,	ஏக்க ம்	ஒன்
ேசர்ந் 	நிரம்பிவிட்ட 	ேபால்	ஒ வைக	அைமதி	பரவியி ந்த .
மகாமண்டேல வரரின்	மாளிைக,	சா 	நடந் 	விட்ட	வீ 	ேபால்	கைளயில்லாமல்
காட்சியளித்த .	ைவகைறயில்	அங் 	ஒலிக் ம்	வழக்கமான	இன்னிைசக்
க விகளின்	மங்கல	ஒலி	ேகட்கவில்ைல.	மாளிைகயி ள்ள	சிவன்	ேகாவிலில்
அ கள்மார்	ஊ ம்,	உயி ம்	உ ம்	வண்ணம்	பா ம்	தி ப்பள்ளி	எ ச்சிப்
பாடல்களின்	 பாளப்	பண்ெணாலி	ேகட்கவில்ைல.	மாளிைகையச்	 ற்றியி ந்த
நந்தவனங்களில்	 த்தி ந்த	 க்கள்	யா ம்	ெகாய்வாரின்றிக்	கிடந்தன.

ெபண்களின்	ைகவைள	ஒலி,	பாதங்களின்	சிலம்ெபாலி,	கத கைளத்	திறந்
ம்	ஓைச,	 ர களின்	 ழக்கம்,	சங் களின்	ஒலி,	கன்னி	மாடத் க்	 மரி

நங்ைகயரின்	 கலமான	கலகலப் 	-	எ ம்,	எங் ம்	இன் 	அளவிட	 யாத
ன்பத் ள்	அடங்கி	ஒ ங்கி	 கி	விட்ட 	ேபாலி ந்த 	தீ 	 வ ம்.	கன்னி

மாடத் 	வாசற்ப யில்	கன்னத்தில்	ைக ன்றித்	 யரேம	உ வாக	வீற்றி ந்தாள்
ழல்ெமாழி.	 ங்கி	விழித்த	ேசார் 	 ட	இன் ம்	மாறவில்ைல	அவள்	 கத்தில்.
க்கத்தில்	கைலந்தி ந்த	கரி ழல்	காேதாரங்களி ம்,	 ன்	ெநற்றியி ம்
ண் 	வைளயமிட் ந்த .	உறங்கி	விழித்த	இளஞ்சிவப் ப்	ப ந்த	கண்களின்

ெச கினாற்	ேபான்ற	ஒ ங்கிய	பார்ைவயில்	அ ப் ம்	ஓர்	அழ 	மயக்கத்ைத
உண்டாக்கிய .	பகலின்	ஒளி	ம வி	உறவா ய	அந்தித்	தாமைர	ேபால்	ேசாகம்
ம வித்	 வண்ட	அந்த	 கத்தில்	இனம்	 ரியாத	ஏக்கம்	ெதரிந்த .	அைத	விட
அதிகமாக	ஏமாற்றம்	ெதரிந்த .

றத்தாய	நாட் 	அரண்மைனயில்	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத் க்காகப்	ேபாயி ந்த
தன்	தந்ைதக் 	அம்பலவன்	ேவளான்	 லமாக	நடந்த	ெசய்திையச்	ெசால்லி
அ ப்பிவிட் 	ேமேல	என்ன	ெசய்வெதன் 	திைகத் 	வீற்றி ந்தாள்	அவள்.
இதயம்	எண்ணங்களின்	 ைமகளால்	கனத்த .	இன்ப	 ன்ப	உணர்ச்சிகெளல்லாம்
பாழாய்ப்	ேபான	மனித	இதயத் க் த்தான்	உண் 	ேபாலி க்கிற .	அவள்	கண்
பார்ைவக் 	 ன்னால்	ேநற்ைறக் 	இ ந்த 	ேபாலேவ	இன் ம்	பறளியா
கவைலயின்றி	ஓ க்	ெகாண் ந்த .	கைரேயாரத் க்	ெகான்ைற	ெகாத் க்
ெகாத்தாகப்	ெபான்	 த்தி ந்த .	மரக்கிைளயில்	பறைவகள்	மகிழ்ச்சிக்	 ரல்
எ ப்பிக்	ெகாண் ந்தன.	'ேநற்றிர 	ெகாள்ைள	ேபானைதப்	பற்றி	இைவ
சிறிதாவ 	ெபா ட்ப த்தினவா?	சிறிதாவ 	கவைலப்பட்டனவா?'	-	 ழல்ெமாழி
ெந 	 ச் 	விட்டாள்.	'உணரத்	ெதரிந்த	உள்ளத் க் த்	தான்	 ன்பெமல்லாம்!'
தனக் ள்	அவள்	 த் க்	ெகாண்டாள்.



அவள்	இ ந்த	நிைலையப்	பார்த்த	ேபா 	அ கில்	ெந ங்கேவா,	ஆ தல்
றேவா,	 ணிவின்றி	அஞ்சினார்கள்	உடனி ந்த	பணிப்ெபண்கள்.

ந்தர	 ம்,	வீரவா ம்,	ெபாற்சிம்மாசன ம்	ெகாள்ைள	ேபான	 யரத் க்
ேமல்	தன் ைடய	உள்ளம்	ெகாள்ைள	ேபான	 யரம்	ெபரிதாக	இ ந்த
அவ க் .	 ற க்	ேகாளத்தில்	மைறந் 	நின்ற	அந்த	இளைமயின்	சிரிக் ம்
கத்ைத,	திரண்ட	ேதாள்கைள,	பரந்த	மார்ைப,	உ ெவளியில்	ஒன்றாக்கி

நி த்திக்	கண்கைள	 க்	ெகாண் 	பார்க்க	 யன்றாள்	 ழல்ெமாழி.	கண் ன்
இ ப்பவைர	விழித் க்	ெகாண்டால்	தான்	பார்க்க	 ம்!	கண் ன்
இல்லாதவைரேயா	கண்கள்	 க்	ெகாண்டால்தாேன	பார்க்க	 கிற ?
றக்கண்ணால்	எதிரில்	இ ப்பவைரப்	பார்க் ம்	ேபா 	அகக்கண்	 கிற .
அகக்கண்ணால்	எங்ேகா	இ ப்பவைர	நிைனவில்	ெகாணர்ந் 	பார்க்க	 ய ம்
ேபா 	 றக்கண்கள்	தாேம	 க்	ெகாள்கின்றன.	தியானம்	ெசய் ம்	ேபா 	தன்
தந்ைத	கண்கைள	 க்	ெகாள் ம்	காட்சி	 ழல்ெமாழிக் 	நிைன 	வந்த .
றவியாக	வந்தவர்	யார்	என் 	தன்	உள்ளத் க் ப்	 திதாகத்	ெதரிந்த

உண்ைமேயா 	அவர்	அழைக ம்	இைணத் 	எண்ணிப்	பார்த்த	ேபா 	அவ க் ம்
ஏக்கம்	ஏக்கமாக	வந்த .	ெசாந்தக்காரன்	தனக் ச்	ெசாந்தமான	ெபா ள்கைள
எ த் க்	ெகாண் 	ேபானைதக்	ெகாள்ைள	என் 	ஒப் க்	ெகாள்ள	அவள்	மனம்
தயாராயில்ைல.	ெசாந்தமில்லாத	அவள்	உள்ளத்ைத ம்	 திதாகச்	ெசாந்தமாக்கிக்
ெகாண் 	ேபானைதக்	ெகாள்ைள	என் 	ெசால்லாமல்	ேவ 	எப்ப ச்	ெசால்வ ?
எப்ப க்	 றிப்பி வ ?	தன்	தந்ைத	 ற்றத்	தைலவர்	 ட்டத் க்காக
அரண்மைனக் ப்	 றப்பட் ப்	ேபானபின்	 றவிக் ம்,	தனக் ம்	இைடேய	நடந்த
ேபச் க்கைள	-	நிகழ்ச்சிகைளக்	 யவைர	அவரிடம்	 றாமல்	மைறத்
வி வெதன் 	தீர்மானித் க்	ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	 றவிக் 	மாளிைகையச்
ற்றிக்	காட் ய ,	அப்ப ச்	 ற்றிக்	காட் ம்	ேபா 	அவைரப்	பற்றித்	தான்	அறிந்த

ஒ 	ெபரிய	உண்ைம,	அதன்	பின்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	ைவத்தி ந்த	அைறக்
அவைர	அைழத் ச்	ெசன்ற 	ஆகிய	நிகழ்ச்சிகைளெயல்லாம்	தன்	தந்ைதயிடம்
றினால்	அவர்	தன்ைனேய	ேகாபித் க்	ெகாள்வாேரா	என்ற	அச்சம்	உள் ர

அவ க் 	இ க்கத்தான்	ெசய்த .

' றவி	இன்னாெரன்ற	உண்ைம	தனக் ம்	 ன்ேப	தன்	தந்ைதக் த்	ெதரியாமல்
இ ந்தி க்கா .	அன் 	விழிஞத்திலி ந் 	அைழத் 	வ ம்	ேபாேத	அவ க்
அ 	ெதரிந் 	தான்	இ க் ம்.	ேவண் ெமன்ேற	என்னிடம்	அவர்	அைத
மைறத்தி க்கலாம்!'	-	நிைனக்க	நிைனக்க	என்ெனன்னேவா	ெசய்த ,	மனம்
ழம்பிய 	 ழல்ெமாழிக் .

ஒேர	இடத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ,	சிந்தைனையக்	 ழப்பிக்	ெகாண் ந்த
அவ க் ப்	ைபத்தியம்	பி த் 	வி ம்	ேபாலி ந்த .	கவைலக ம்,	மனக்



ழப்ப ம்,	அதிகமாக	உள்ள	சமயங்களில்	ப ைமயான	ேசாைலகள்,
மலர்க் ட்டங்கள்,	நீர்ப்பிரவாகங்கள்	இவற்ைறப்	பார்த்தால்	சிறி 	நிம்மதி
உண்டா ம்.	சி 	ப வத்திலி ந்ேத	அப்ப 	ஒ 	பழக்கம்	அவ க் .	தந்ைத
எதற்காவ 	அவைளக்	கண் த்தால்,	ேதாழிகேளா 	எந்தக்	காரணத்திலாவ
பிணக் 	ஏற்பட்டால்,	நந்தவனத் க்ேகா,	பறளியாற்றங்	கைரக்ேகா	ேபாய்த்
தனியாக	உட்கார்ந் 	வி வாள்	அவள்.	கண் க்ெகட் ய	 ரம்	ப ைமைய,
நீர்ப்பரப்ைப	அல்ல 	மைலத்ெதாடைரப்	பார்த் க்	ெகாண் 	இ ந்தால்	அைவ
மனத்ைதப்	 ைமயாக்கி	அ ப்பிவி கின்றன.	பித் ப்	பி த்தாற்	ேபால்
கன்னிமாடத் 	வாசலில்	அமர்ந்தி ந்த	 ழல்ெமாழி	எ ந்தி ந் 	ெவளிேய
நடந்தாள்.	மாளிைகைய	 ற்றியி ந்த	ேதாட்டங்களில்,	மலர்	வனங்களில்,
மண்டபங்களில்,	ஆற்றங்கைரயில்,	இன் ம்	எங்ெகங்ேகா	தன்	மன	நிம்மதிையத்
ேத 	உலாவினாள்	அவள்.	அகத்தின்	நிம்மதி	 றத்தில்	கிைடப்பதற் ப்	பதிலாக
ஒவ்ேவார்	இட ம்	ஒவ்ெவா 	நிைனைவ	உண்டாக்கிக்	ெகாண் ந்த .

வசந்த	மண்டபம்	கண்களில்	ெதன்பட்ட	ேபா 	அவர்	அங்ேக	தங்கியி ந்த
நிைன க் 	வந்த .	நீராழி	மண்டபத்தின ேக	அவள்	ெசன்ற	ேபா 	அவர்	அங்ேக
நீரா யைத	நிைனத்தாள்.	நந்தவனத்தில்	 ைழந் 	மலர்கைளப்	பார்த்த	ேபா
அவ ைடய	வழிபாட் க்காக	மலர்	ெகாய்தைத	நிைனத் க்	ெகாண்டாள்.	வசந்த
மண்டபத் 	மலர்ச்ேசாைல	வழிகளில்	அவேரா 	விைளயாட் த்தனமாகப்	ேபசிக்
ெகாண்ட	ேபச் க்கைளெயல்லாம்	எண்ணினாள்.

நண்பகலின்	உச்சி	ெவயில்	ேமேலறிக்	கா ம்	வைரயில்	அப்ப ேய	தன்
நிைனவின்றித்	திரிந் 	ெகாண் ந்தாள்	அந்தப்	ேபைதப்	ெபண்.	இனிைமயான,
நல்ல	கன 	ஒன்ைறக்	கண் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	யாேரா	 ரட் த்	தனமாக
அ த் த்	தட் 	எ ப்பிக்	கைலத் 	விட்ட 	ேபான்றி ந்த 	அவ ைடய	நிைல.

அதற் 	ேமல்	பணிப்ெபண்கள்	வந் 	வற் த்தி	அைழத் ச்	ெசன் 	நீராடச்
ெசய்தனர்.	உண 	ெகாள்ளச்	ெசய்தனர்.	தன்	வி ப்பமின்றி	அவர்க ைடய
வற் த்த க்காக	அவள்	நீரா னாள்;	உண்டாள்.	வீரர்க ம்	ெமய்	காவற்
பணி ரிேவா ம்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	கள 	ேபாய்விட்டனேவ	என் 	கலங்கிப்
ேபாய்ச்	ெசய்வதறியா 	திைகத்தி ந்தனர்.	அவேளா	உள்ளம்	கள 	ேபாய்விட்டேத
என் 	உன்மத்தம்	பி த்தவள்	ேபாலி ந்தாள்.

நீண்ட	பகல்	ேநரம்	எப்ப ேயா	சிறி 	சிறிதாகக்	கழிந்த .	பால்	வாய்ப்	பிைறப்
பிள்ைளைய	இ ப்பில்	எ த் க்	ெகாண் 	பகல்	என் ம்	கணவைனப்
பறிெகா த்த	ேமற்றிைசப்	ெபண்	 லம் ம்	மாைல	ேநரம்	வந்த .	இ ள்,	ஒளிையச்
சிறி 	சிறிதாக	வி ங்கத்	ெதாடங்கியி ந்த .	 தல்	நாளிர 	நடந் விட்ட
ெகாள்ைளயால்	அரண் 	ேபாயி ந்த	காவல்	வீரர்கள்	அன் ம்	பயந் 	ேபாய்
ஏராளமான	காவல்	ஏற்பா கைளச்	ெசய்தி ந்தார்கள்.	மாளிைகயின்	எல்லாப்



ப திகளி ம்	வசந்த	மண்டபம்	உட்படச்	சிறி ம்	இ ளின்றித்	தீபங்கைள	எரிய
விட் ந்தார்கள்.	ெபா 	வி கிறவைர	அவற்ைற	எவ ம்	அைணக்கக்
டாெதன் 	 ன்	எச்சரிக்ைக	ெசய்யப்பட் ந்த .

மாளிைகயின்	நான் 	 ற ம்	பறளியாற்றங்கைரைய	ஒட் னாற்	ேபால்	 ற்றி ம்
ஆ தபாணிகளாக	வீரர்கள்	நி த்தி	ைவக்கப்	பட்டார்கள்.	வழக்கமான	மாளிைகப்
படைகத்	தவிர	 திய	பட கேளா,	ஆட்கேளா	அ மதிக்கப்படக்	 டாெதன்
க ைமயாக	உத்தரவிடப்	பட் ந்த .

கள 	ேபானபின்	ம நாள்	ெசய்யப்ப ம்	அந்தப்	பா காப் 	ஏற்பா கைளப்	பார்த்த
ேபா 	 ழல்ெமாழிக் ச்	சிரிப் த்தான்	வந்த .	காவ க் 	ஆட்கள்	நி த்தி
ைவக்கப்படாத	இடங்கள்	பறளியாற் 	நீர்ப்பரப் ம்,	கைரேமலி ந்த	உயரமான
மரங்களின்	உச்சிக ம்	தான்.	கைரேயாரமாக	இரண் 	 ன் 	பாக	 ரத் க்
ஒ வராக	நி த்தி	ைவக்கப்பட் ந்த	காவல்	வீரர்கள்	ெவளிச்சத் க்காகப்
பி த் க்	ெகாண் ந்த	தீப்பந்தங்கள்	தீைவச்	 ற்றிக்	கைர	ெந கக்
கார்த்திைகச்	ேசாதி	எ த்த 	ேபால்	 ரப்	பார்ைவக் த்	ேதான்றிய .	வீரர்கள்
ஒ வ க்ெகா வர்	எச்சரிக்ைக	ெசய் 	ெகாள் கிற	பாராக்	 ரேலாைச	இரவின்
அைமதியில்	அைல	அைலயாகப்	பரவி	எதிெராலித்த .

உறக்கம்	வராத	 ழல்ெமாழி	கன்னிமாடத் 	 கப்பில்	அமர்ந் 	இவற்ைறெயல்லாம்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	காைல	அ ம்பி	பகெலல்லாம்	நிைனவாகி	மாைல
மலர்ந்த	ேநாய்	அவள்	 யிைலக்	ெக த் 	உட்காரச்	ெசய்தி ந்த .
உட்கார்ந்தி ந்த ம்	வீண்	ேபாகவில்ைல.	சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	ஒ
பணிப்ெபண்	ஓ 	வந் 	"நாராயணன்	ேசந்த ம்,	அம்பலவன்	ேவளா ம்
தங்கைளப்	பார்ப்பதற்காக	அரண்மைனயிலி ந் 	வந்தி க்கிறார்கள்"	என்
றினாள்.

"எப்ேபா 	வந்தார்கள்?"	என் 	வியப் டன்	அந்தப்	ெபண்ைணக்	ேகட்டாள்
ழல்ெமாழி.

"இப்ேபா தான்	படகிலி ந் 	இறங்கி	வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	தங்கைள
அவசரமாகச்	சந்திக்க	ேவண் மாம்."

"இப்ேபா 	எங்ேக	இ க்கிறார்கள்?"

"மாளிைகயின்	கீழ்ப்ப தியில்	ெமய்க்காவல்	வீரர்களிடம்	ஏேதா	ேபசிக்	ெகாண்
நிற்கிறார்கள்."

"அங்ேகேய	இ க்கச்	ெசால்!	இேதா	நாேன	வ கிேறன்."



பணிப்ெபண்	இைதப்	ேபாய்ச்	ெசால்வதற் க்	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன்றாள்.	சில
விநா களில்	 ழல்ெமாழி ம்	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன்றாள்.

பாதி	இறங்கிச்	ெசன் 	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	நாராயணன்	ேசந்தன்	யாரிடேமா
இைரந் 	ேபசிக்	ெகாண் ப்ப 	அைர ைறயாக	அவள்	காதில்	வி ந்த .

"யாைரச்	ெசால்லி	என்ன	ஐயா	 ற்றம்?	மகாமண்டேல வரரின்	 தல்விக் 	அவர்
அதிகமாகச்	ெசல்லம்	ெகா த் 	ெக த் 	விட்டதால்	வந்த	விைனதான்
இவ்வள ம்"	-	ேசந்த ைடய	இந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட் 	நடந்
ெகாண் ந்தவள்	அப்ப ேய	திைகத் ப்	ேபாய்	நின்றாள்.
--------	
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கிேழ	மணற்	பரப்பிலி ந் 	மதிவதனியின்	ெபயைரச்	ெசால்லி	யாேரா	அைழக் ம்
ரைலக்	ேகட் 	 கத்தில்	கலவரம்	ேதான்ற	அவைளப்	பார்த்தான்
மாரபாண் யன்.	'இர 	ேநரத்தில்	கடேலாரத் த்	தனிைமயில்	உயரமான

மரக்கிைளயின்	ேமல்	அப்ப 	ஓர்	அழகிய	ெபண்ேணா 	நிற் ம்	இைளஞைன
ன்றாவ 	மனிதன்	பார்த்தால்	எவ்வள 	தவறாகக்	கற்பைன	ெசய் 	ெகாள்ள

ம்?'	இைத	நிைனக் ம்	ேபா 	ஒ 	 ன்பத்திலி ந் 	நீங்கி	இன்ெனா
ன்பத்தில்	சிக்கிக்	ெகாண் விட்ட 	ேபான்ற	உணர்ச்சி	அவ க் 	ஏற்பட்ட .

அவன்	அஞ்சினான்.	அந்த	அச்சம்	அவ ைடய	 கத்தில்,	பார்ைவயில்,	ேபச்சில்
ெவளிப்பட் த்	ெதரிந்த .

"மதிவதனி!	கீேழயி ந் 	யாேரா	உன்ைனக்	 ப்பி கிறார்கேள?"

"ேவ 	யா மில்ைல.	என்	தந்ைத	தான்.	ேநரமாயிற்ேற	என் 	என்ைனத்	ேத க்
ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்."

"ஐேயா!	இந்த	நிைலயில்	உன்ேனா 	என்ைன	இங்ேக	பார்த்தால்	என்ன	நிைனத் க்
ெகாள்வார்?"

அவ ைடய	ேகள்வியின்	உட்ெபா ள்	விளங்காதவள்	ேபால்	அவன்	 கத்ைதச்
சாதாரணமாகப்	பார்த்தாள்	அவள்.	பின் 	ெமல்லச்	சிரித்தாள்.	சிறி 	சிறிதாகச்
ெசந்நிற	மலர்	ேபால்	ந 	இதழில்	மலர்ந்த	அந்தச்	சிரிப் 	இதழ்	 ம்	இடத்தில்
வல 	கன்னத்தில்	ஒ 	சி 	 ழியாகத்	ேதங்கி	மைறந்த .	அவள்	சிரிக் ம்
ேபாெதல்லாம்	ெதன்ப ம்	அந்த	நளினச்	 ழிப் 	சிரிப்பின்	இங்கிதங்கைளெயல்லாம்
ெமாத்தமாக	ஒன் 	ேசர்த் க்	காட் ம்	இ தி	 த்திைரயாக	அைமந்த .	எதிேர
நின் 	காண்பவரின்	எண்ணங்கைளத்	ேதக்கிச்	சிைறப்பி க் ம்	அந்த	இங்கிதச்
சிரிப்பில்	சற்ேற	கிறங்கி	நின்றான்	இராசசிம்மன்.

அப்ேபா 	இரண்டாவ 	 ைறயாகக்	கீேழயி ந் 	அவள்	தந்ைத	அவைள
இைரந் 	 ப்பி ம்	ஒலி	எ ந்த .

"மதிவதனீ!	ேபசாமல்	நீ	மட் ம்	கீேழ	இறங்கிப்	ேபாய்வி .	நான்	இப்ப ேய
மரக்கிைளயில்	ஒளிந் 	ெகாண் 	வி கிேறன்."

அவ ைடய	 ரலில்	இ ந்த	ந க்கத்ைத ம்,	பதற்றத்ைத ம்	உணர்ந் 	அவள்
மீண் ம்	 ன் வல்	 த்தாள்.	அவ க்ேகா	இைரந் 	ேபசேவ	நா	எழவில்ைல.



அவன்	பயந்தான்.

"ஏன்	தான்	இப்ப ப்	பயப்ப கிறீர்கேளா	நீங்கள்?	மரியாைதயாக	என்ேனா 	கீேழ
இறங்கி	வரப்ேபாகிறீர்களா?	அல்ல 	நான்	கீேழ	இறங்கிப்	ேபாய்	'மரத்தில்	ஒ
தி டன்	ஒளிந் 	ெகாண் க்கிறான்'	என் 	என்	தந்ைதயிடம்	ெசால்லட் மா?"

"ஐேயா	ேவண்டாம்	ெபண்ேண!	நாேன	வந் 	வி கிேறன்."

தலில்	மரக்கிைளயிலி ந் 	கீேழ	இறங்கிக்	கால்	ைவத் க்	ெகாண் 	ைகைய
நீட் க்	 மாரபாண் யைன	இறக்கி	விட்டாள்	அவள்.

மரத்திலி ந் 	 ன்பின்	அறி கமில்லாத	இைளஞன்	ஒ வேனா 	தம்	ெபண்
இறங் வைதக்	கண் 	ஒன் ம்	விளங்காமல்	திைகப் ம்	சிறி 	சின ம்
அைடந்தார்	கீேழ	நின் 	ெகாண் ந்த	மதிவதனியின்	தந்ைத.

"அப்பா!	இவர்	தான்	நம 	வலம் ரிச்	சங்ைக	விைலக் 	வாங்கியவர்"	என்
அவைன	இ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்த்	தன்	தந்ைதக் 	அறி கம்	ெசய்
ைவத்தாள்.	சி 	 ழந்ைத	வீட் ல்	ெபரியவர்க க் த்	ெதரியாமல்	கண்ெட த்த
விைளயாட் ப்	ெபாம்ைமைய	அடக்க	 யாத	ஆைசத்	 ப்ேபா
ெபரியவர்களிடம்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காட் வ 	ேபான்ற	மகிழ்ச்சித்	 ள்ளல்
மதிவதனியிடம்	இ ந்த .	 தைலக் 	வைல	விரித் க்	ெகாண் 	மரத்தின்	ேமல்
காத்தி ந்த ,	அப்ேபா 	அவன்	எவராேலா	 ரத்தப்பட் 	வைலயின்	 க்ேக	ஓ
வந்த ,	அவைனக்	காப்பாற் வதற்காகத்	தான்	வைலையத்	 க்கிய 	ஆகிய
எல்லா	நிகழ்ச்சிகைள ம்	ஒேர	 ச்சில்	தன்	தந்ைதயிடம்	ெசால்லிவிட்டாள்	அவள்.

விவரங்கைளக்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	பின் தான்	அந்த	மனித ைடய
கத்தில்	மலர்ச்சிையக்	காண	 ந்த .

"விைலமதிப்பற்ற	இந்தச்	சங்ைக	வாங் வதற் 	யார்	வரப்	ேபாகிறார்கள்	என்
ெந நாட்கள்	காத்தி ந்ேதாம்.	இத்தைன	நாட்க க் ப்	பிற 	நீங்கள்	அந்தப்
பாக்கியத்ைத	அைடந்தி க்கிறீர்கள்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
மாரபாண் யனின்	ைகயிலி ந்த	சங்ைக	வாங்கி	ேம ம்	கீ ம்	தி ப்பிப்

பார்த்தார்.	பின் 	அந்தச்	சங்ைக	ைவத்தி ப்பவ க் 	அதனால்	என்ெனன்ன
நன்ைமகள்	ஏற்ப ம்	என்பைத	விவரித் விட் 	அைத	அவனிடம்	தி ப்பிக்
ெகா த் 	விட்டார்.

கணக் ப்	பாராமல்	ெபாற்கழஞ் கைள	அள்ளிக்	ெகா த் 	வலம் ரிச்	சங்ைக
விைலக் 	வாங்கிய	அவன்	எந்த	நாட்ைடச்	ேசர்ந்தவன்,	எந்த	நகரத்தில்
வசிப்பவன்,	என்ன	ெபயரினன்	என்பைதெயல்லாம்	அறிந் 	ெகாள்வதில்	அதிக



ஆர்வம்	காட் னார்	மதிவதனியின்	அ ைமத்	தந்ைத.

'காவிரிப் ம்பட் னத்தில்	ஏேதா	ஒ 	ெபரிய	ெபான்	வணிகரின்	 தல்வன்'	என்
அவர்	நம் ம்	விதத்தில்	ெபாய்	ெசால்லித்	தப்பித் க்	ெகாண்டான்
மாரபாண் யன்.	ேம ம்	ெதாடர்ந் 	அவர்	ேகட்ட	ேகள்விக க் 	ஒவ்ெவா

ெபாய்யாக	மனத் க் ள்	உ வாக்கித்	த மாற்றமின்றி	ெவளியிட் க்
ெகாண் ந்தான்	அவன்.	பழகிவிட்டால்	ெபாய்ையக்	 ட	அழகாகச்	ெசால்ல

கிற .	மாெப ம்	கற்பைனக்	காவியங்கைளப்	பைடத்த	மகா	கவிகேள	அந்த
ேவைலையத்	திறம்படச்	ெசய்தி க் ம்	ேபா 	ெதன்பாண் த்	தமிழ்	இளவரசனால்
மட் ம்	 யாமல்	ேபாய்வி மா?

"தி ட் ப்	பயேம	இல்லாத	இந்தத்	தீவில்	உங்கைள	யார்,	எதற்காகத்	 ரத்திக்
ெகாண் 	வந்தார்கள்?	அவர்களால்	உங்க க் 	எத்தைகய	 ன்பம்	ேநர
இ ந்த ?"	என் 	மதிவதனியின்	தந்ைத	அவைனக்	ேகட்ட	ேபா ,	"தீவின்
கைரேயாரமாகப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்ேதன்.	என்	ைகயிலி ந்த	இந்தச்	சங்ைகப்
பறிப்பதற்காகேவா	என்னேவா,	யாேரா	சிலர்	என்ைனத்	 ரத்திக்	ெகாண்
வந்தார்கள்.	உங்கள்	ெபண்	மட் ம்	என்ைனக்	காப்பாற்றியிரா	விட்டால்	நான்
அவர்களிடம்	சிக்கிக்	ெகாள்ள	ேநர்ந்தி க் ம்.	உங்கள்	ெபண்	மதிவதனிக் ம்
நான்	மிக ம்	நன்றி	ெச த்தக்	கடைமப்பட் க்கிேறன்"	என் 	அவரிடம்
றினான்	அவன்.	அப்ேபா 	அவன்	கண்களின்	கைடேயாரத்தில்	மிதந்த	கள்ளக்
ம் ப்	பார்ைவ	அவள்	ேமல்	ெசன்ற .	அந்தப்	பார்ைவயின்	விைளவாக	அவள்

த்த	 ன்னைக	படர்ந் 	இதழ்க்	ேகா யில்	 ழித் 	மைறந்த .

"ஐயா!	ெபரியவேர!	உங்கள்	ெபண்	 ணி 	மி ந்தவள்"	என் 	அவைள ம்	அ கில்
ைவத் க்	ெகாண்ேட	அவரிடம்	பிரமாதமாகப்	 கழத்	ெதாடங்கினான்
மாரபாண் யன்.

"சி 	வயதிலி ந்ேத	தாயில்லாமல்	வளர்ந்தவள்.	இன் ம்	விைளயாட் ப்	 த்தி
ேபாகவில்ைல.	 க் த்தனம்	அதிகமாக	இ க்கிற .	நிைன 	ெதரிந் 	ெபா ப்
வர	ேவண் ேம	என் 	தான்	எனக் 	இைடவிடாத	கவைல."

ெபரியவர்	அவனிடம்	 ைறபட் க்	ெகாண்டார்.	ேபசிக்	ெகாண்ேட	 வ ம்
அங்கி ந் 	நடந்தார்கள்.

தன்	தந்ைதக் ப்	பக்கத்தில்	 ள்ளிக்	 தித் 	நடந் 	வந்த	அவள்,	தாய்
மா க் ப்	பக்கத்தில்	வ ம்	 ட் 	மான்	ேபால்	ேதான்றினாள்.

"அப்பா,	 தைலக்காக	வைல	விரித் க்	காத்தி ந்த 	தான்	மீதம்.	ஒ 	 தைல
ட	வரவில்ைல.	இந்த	மனிதர்	வைலயில்	வி ந் 	ேநரத்ைத



வீணாக்கியிராவிட்டால்	ஒ 	 தைலயாவ 	தப்பித்	தவறி	வந்தி க் ம்."	ேபசாமல்
நடந் 	ெகாண் ந்த	அவைனப்	ேபச	ைவக்க	நிைனத்த	மதிவதனி	தன்
ெசாற்களால்	வம் க் 	இ த்தாள்.

"தான்	ெசய்த	 ற்றத் க் 	பிறர்	ேமல்	பழி	 மத் வ 	தான்	ெசம்பவழத்	தீவின்
நைட ைற	வழக்கேமா?	தைலெதறிக்க	ஓ க்	ெகாண் ந்தவைன	வைலக் ள்
இ த் ச்	 க்கி	ேமேல	 க்கிய 	அல்லாமல்	என்	ேமல்	பழி	 ற ம்
ெசய்கிறாேய?"

"அேட	அப்பா!	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால்வதற் ள்	இவ க் 	எவ்வள 	ேகாபம்
வ கிற 	பா ங்கள்	அப்பா!"

"ேபா ம்!	விைளயாட் த்தனமாக	எைதயாவ 	ேபசிக்	 ம் 	ெசய்வேத	உனக்
வழக்கமாகப்	ேபாயிற் ."

தந்ைதயின்	வார்த்ைதகளிலி ந்த	கண் ப்பின்	க ைம	அவள்	ேபச் க்
அைணயிட்ட .	 வ ம்	ேபசாமல்	கைரேயாரமாகேவ	நடந்தார்கள்.

"நீங்கள்	எந்த	இடத் க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்?	உங்க க் 	வழி	ெதரியாவிட்டால்
நாங்கள்	உடன்	வந் 	காண்பித் விட் ப்	பின் 	வீ 	ெசல்ேவாம்"	என்றார்	ெபரியவர்.

"ேவண்டாம்	நாேன	ேபாய்க்	ெகாள்ேவன்.	அேதா	கடேலாரத்தில்	நிற்கிறேத	ஒ
கப்பல்,	அதற் 	அ கில்	கைரயில்	எங்கள்	 டாரம்"	என் 	 றிவிட் 	இ வரிட ம்
விைடெபற் க்	ெகாண் 	 றப்படத்	தயாரானான்	 மாரபாண் யன்.	கைடசியாக
அந்தப்	ெபண்ணின்	 கத்ைத	ஒ 	 ைற	கா ம்	அவாேவா 	அவன்	கண்கள்
தி ம்பிய	ேபா 	அவள்	கண்கள்	அதற்காகேவ	காத்தி ப்ப 	ேபால்	அவைனப்
ப கிக்	ெகாண் ந்தன.	"இங்கி ந் 	என்ைறக் 	உங்கள்	கப்பல்	 றப்ப கிற ?"
என் 	ெபரியவர்	ேகட்டார்.

"நாைள	ைவகைறயில்	நாங்கள்	 றப்ப கிேறாம்."

"மறந் 	விடாதீர்கள்.	எத்தைனேயா	எண்ணங்க க் 	ந ேவ	எங்கைள ம்
நிைன 	ைவத் க்	ெகாள் ங்கள்.	தி ம் ம்	ேபா 	உங்கள்	கப்பல்	இந்தப்
பாைதயாக	வந்தால்	உங்கைள	மீண் ம்	சந்திக் ம்	வாய்ப்ைப	எங்க க்
அளி ங்கள்"	-	ெபரியவர்	த த க் ம்	 ரலில்	ேவண் க்	ெகாண்டார்.

"உங்கைள	நிைனப்பதற்காக	நான்	அதிகம்	 ன்பப்பட	ேவண் யேதயில்ைல,
ெபரியவேர!	இந்தச்	சங் 	என்	ைகயில்	இ க்கிற	வைரயில்	உங்கைள ம்	உங்கள்
ெபண்ைண ம்	நான்	நிைனக்காமல்	இ க்க	 யா .	இைதக்	கா ம்	ேபா ,



தீண் ம்	ேபா ,	ஒலிக் ம்	ேபா 	உங்கைள	நிைனத் 	மகிழ்ேவன்."

"அ தான்	எங்க க் ப்	ெப ைம!	ேபாய்	வா ங்கள்.	வணக்கம்."	ெபரியவ ம்,
மதிவதனி ம்	ைக ப்பி	வணங்கி	விைட	ெகா த்தனர்.	நீண்ட	ெசம்ைமயான
தாமைரப்	 க்கள்	இரண் 	அளவாக,	அழகாக	ஒன் பட் க்	 விந்த 	ேபால்
விந்த	மதிவதனியின்	 ப்பிய	கரங்கைள,	அவற்றின்	காட்சிைய	அப்ப ேய	தன்

நிைனவில்	பதித் க்	ெகாண் 	தி ம்பி	நடந்தான்	 மாரபாண் யன்.	ேபா ம்	ேபா
ைகயிலி ந்த	சங்ைக	மார்ேபா 	அைணத் க்	ெகாண்டான்.	அவன்	மனத்தில்
என்ன	நிைனத் க்	ெகாண் 	அைதச்	ெசய்தாேனா?	இரண் 	வழிகளி ம்	ெசன்ற
நான் 	கண்கள்	சிறி 	ெதாைல 	ெசல்வதற் ள்	எத்தைன	 ைறகள்	தி ம்பிப்
பார்த் க்	ெகாண்டன	என் 	கணக்கிட் ச்	ெசால்ல	இயலா .

மாரபாண் ய க் ம்,	மதிவதனிக் ம்	தைரயில்	நடப்பதாகேவ	நிைனவில்ைல.
வானில்	நிலவில்	மிதப்ப 	ேபால்	ஒ 	 ரிப் .	அவர்களின்	கண்கள்	சந்தித் க்
ெகாண்ட	அந்தச்	சில	விநா கள்	என் ேம	நிைலக் ம்	விநா கள்;	மகாகவிகைளப்
பாடைவக் ம்	விநா கள்	அைவ.

எதிேர	சக்கேசனாபதி	ேத க்	ெகாண் 	வந்தி க்கா	விட்டால்
மாரபாண் ய க் ச்	 ய	நிைன 	வர	இன் ம்	எவ்வள

ேநரமாகியி க் ெமன் 	ெசால்ல	 யா .

"இளவரேச!	நீங்கள்	நாைளக்	காைலயில்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் யைத	மறந்
இப்ப ச்	 ற்றிக்	ெகாண் ந்தால்	உடல்	என்ன	ஆ ம்?	ேபா ம்	ேபா 	ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமல்	ேவ 	ேபாய்	விட் ர்கள்.	இரவில்	ேநரங்ெகட்ட	ேநரத்தில்	நான்	எங்ேக
வந் 	உங்கைளத்	ேத ேவன்?"

"கடல்	ஓரமாகச்	சிறி 	ெதாைல 	உலாவி	விட் 	வந்ேதன்.	பகலில்	உறங்கி
விட்டதால்	எனக் 	உறக்கம்	வரவில்ைல."

ேபான	இடத்தில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிைய	அவன்	சக்கேசனாபதியிடம்	 றவில்ைல.
இ வ ம்	 டாரத்தில்	ேபாய்ப்	ப த் க்	ெகாண்டார்கள்.

இர 	ேநரங்கழித் ப்	ப த் க்	ெகாண்டதனால்	காைலயில்	வி ந்த	ேபா 	ெபா
வழக்கத்ைத	விட	விைரவாகேவ	 லர்ந் 	விட்ட 	ேபாலி ந்த .	சக்கேசனாபதி
விைரவாகேவ	பயண	ஏற்பா கைளெயல்லாம்	 ைமயாகச்	ெசய்
ைவத்தி ந்தார்.	ெபா 	 லர்ந் ம்,	 லராம ம்	மங்கலமாக	இ ந்த	ேநரத்தில்
அவர்க ைடய	கப்பல்	 றப்பட்ட .	காைல	ேநரத்தின்	மணத்ேதா 	 ய	ஒ
வைகக்	 ளிர்க்காற் 	ெசம்பவழத்	தீவின்	உயிர்க்	 லத்ைதக்	ெகாஞ்சம்



ெகாஞ்சமாக	எ ப்பிக்	ெகாண் க் ம்	சமயத்தில்	அவர்கள்	அங்கி ந் 	கிளம்பி
விட்டார்கள்.	 மாரபாண் ய ம்	சக்கேசனாபதி ம்	கப்பலின்	ேமல்	தளத் த்
திறந்த	ெவளியில்	நின் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	ேமேல	ைவகைறயின்	வானெவளி
ெவண்ணீலப்பட் 	விரிப்ைபப்	ேபால்	படர்ந் 	கிடந்த .	அந்த	ெவண்ணீலத்
ணியின்	கீேழ	அ ேயாரத் 	ெந ப் 	நிறத்தில்	சிவப் ச்	சரிைக	மி மி ப்ப

ேபால்	 ரியன்	உதயமாகிய .

இளவரசன்	இராசசிம்மனின்	ைகயிலி ந்த	ெபான்னிற	வலம் ரிச்	சங்
அ வானத் 	ஒளிைய	வாங்கி	உமிழ்ந் 	வண்ணம்	காட் ய .	ஆட்டமின்றி	ெமல்ல
நகர்ந் 	ெகாண் க் ம்	கப்பலின்	தளத்தில்	நின் 	ெகாண் 	அந்த	அழைகச்
ைவப்பதற் 	ஆைசயாக	இ ந்த 	அவ க் .

அந்தச்	சங் தான்	அவன்	மன க் 	எவ்வள 	நிைன கைளக்	ெகா த்
உத கிற ?	அதன்	நிறத்ைத	மட் ம்	பிரித் 	நிைனத்தால்	அவ க்
மதிவதனியின்	நிறம்	நிைன க் 	வ கிற .	அதில்	பதிந் ள்ள	 த் கள்	அவள்
சிரிப் .	பவழங்கள்	அவள்	இதழ்கள்.	சங் 	வைளந் 	தி ம்	இடத்தி ள்ள	 ழிப்
அவள்	சிரிக் ம்	ேபா 	கன்னத்தில்	வி ம்	 ழிப் .	அதன்	 ம்பிய	ேதாற்றம்	அவள்
ைககள்	ெச த்திய	வணக்கம்.	அந்தச்	சங்ைக	ஏந்தி	நிற் ம்	அவன்
உள்ளங்ைகக க் 	அவைளேய	ஏந்திக்	ெகாண் ப்பதாக	ஓர்	இனிய	பிரைம.

கைரயிலி ந் 	யாேரா	ைகதட் க்	 ப்பி ம்	ஒலி	மங்கலாகக்	ேகட்ட .	சங்ைக
ஏக்கத்ேதா 	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	இராசசிம்மன்	நிமிர்ந் 	தி ம்பிப்
பார்த்தான்.	தீவின்	கைரயிலி ந் 	மணல்	திட் 	ஒன்றில்	மதிவதனி	இரண்
ைககைள ம்	உயர்த்திக்	ெகாண் 	நின்றாள்.	அவள்	ெதரிந்தாள்.	அவ ைடய
ெசாற்கள்	அவ க் க்	ேகட்கவில்ைல.	அவள்	தனக் 	விைட	ெகா க்க
வந்தைதத்	தான்	கண் 	ெகாண்டைத	எந்தக்	 ரலால்,	எந்த	அைடயாளத்தால்
அவ க் த்	ெதரிவிப்பெதன் 	ெதரியாமல்	தயங்கினான்	இராசசிம்மன்.	கப்பல்
நகர	நகர	அவள்	உ வம்	சிறி 	சிறிதாக	மங்கிய .

அேத	ேபால்	அவன்	உ வ ம்	அவள்	கண்க க் 	மங்கியி க் ம்.	அவன்	உயிைரக்
காப்பாற்றி	உதவிய	அந்தப்	ேபைதப்	ெபண்	தன்	ெநஞ்சின்	அன்ைபெயல்லாம்
திரட் க்	ெகாண் 	வந் 	அவ க் 	விைட	ெகா க்கிறாள்.	அைத	ஏற் க்
ெகாண்ட	நன்றிைய	அவன்	எப்ப த்	ெதரிவிப்ப ?	வார்த்ைதகளில்	 றினால்	அந்த
ஒலி	அவள்	ெசவிகளில்	அைடவதற் 	 ன்	கடல்	காற் 	வாரிக்ெகாண் 	ேபாய்
வி ம்.	அவைளப்	ேபால்	ைககைள	ஆட் த்	ெதரிவிக்கலாெமன்றால்	அைதப்
பார்த் ,	"தி ம்பிப்	ேபா!"	என் 	அவைளத்	 ரத் வதாக	அவள்	தப்பர்த்தம்
ெசய் 	ெகாள்வாேளா	என்ற	பயம்	உண்டாயிற் 	அவ க் .

மாரபாண் யன்	இப்ப க்	 ழம்பிக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	அவன்	ைகயிலி ந்த



வலம் ரிச்	சங் 	அவ க் ச்	சமய	சஞ்சீவியாகப்	பயன்பட்ட .	அதன்	ஊ வாயில்
தன்	இதழ்கைளப்	ெபா த்தி,	 ச்ைச	அடக்கிப்	பலங்ெகாண்ட	மட் ம்	ஊதினான்.
அந்தச்	சங்ெகாலி	கைரைய	எட் யி க் ம்	என்பதில்	சந்ேதகேம	இல்ைல.	அவைன
நிைனத் 	ெநஞ்சில்	ஆழம்	வைர	வற்றிக்	ெகாண் க் ம்	ஒ 	ேபைத	ெபண்ணின்
உள்ளக்	கடைல	அந்தச்	சங்ெகாலி	பரி ர்ணமாக	நிைறத் ப்	ெபாங்கச்
ெசய்தி க் ம்	என்பதில்	ஐயமில்ைல.

கப்பல்	ெவ 	 ரம்	வந் 	ெசம்பவழத்	தீவின்	ேதாற்றம்	மங்கி	மைறந்த	பின் ம்,
'நான்	இன் ம்	பல ைற	இந்தத்	தீ க் 	வர	ேவண் ம்.	எந்த	வைகயிேலா	நான்
தள்ள	 யாத,	தவிர்க்க	 யாத	ஒ 	கவர்ச்சி	என்ைன	இந்தத்	தீ க்
ம ப ம்	வரேவண் ெமன் 	நிைனக்கச்	ெசய்கிற '	என் 	எண்ணிப்	ெப ச்
விட்டான்	 மாரபாண் யன்.	"இளவரேச!	ெவய்யில்	அதிகமா ன்	கீழ்த்
தளத் க் ப்	ேபாய்	விடலாம்,	வா ங்கள்"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.
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அன்ைறக் க்	காைலயில்	ெபாதிய	மைலக் க்	கிழக்ேக	கரவந்த ரக்	ேகாட்டத்தில்
ெபா 	 ல ம்	ேபா 	கதிரவ க் 	அடக்க	 யாத	ஆவல்	உண்டாகியி க்க
ேவண் ம்.	ைவகைறயில்	வழக்கத்ைத	விடச்	சற் 	 ன்பாகேவ	உதயம்
ஆகிவிட்ட 	ேபாலி ந்த .

சில	நாட்களாக	இைடவிடாத	மைழ.	ெபாதிய	மைலயின்	எழிலார்ந்த	நீலக்
ெகா கைளக்	காண	 யாதப 	எப்ேபா ம்	க ேமகங்கள்	திைரயிட் க்
கவிந்தி ந்தன.	ஆேவசம்	பி த் 	ஓ ம்	ேபய்	ெகாண்ட	ெபண்கைளப்	ேபால்
ஆ கெளல்லாம்	கைரமீறிப்	ெபாங்கி	ஓ க்	ெகாண் ந்தன.	சந்தன ம்,
ெசந்தமி ம்,	மந்தமா த ம்	எந்தப்	ெபாதிய	மைலயில்	பிறந்தனேவா	அேத
ெபாதிய	மைலயில்	தான்	ெபா ைந ம்	பிறந்தாள்.	அ விகளாக	இறங் ம்	வைர
பிறந்த	வீட் ல்	 தந்திரமாக	இ க் ம்	கன்னிப்	ெபண்	ேபாலி ந்தாள்	அவள்.
தைரயில்	இறங்கிய	பின்ேபா,	 க்ககம்	ெசல் ம்	மணப்ெபண்ணின்	அடக்க ம்,
ஒேர	ெநறிைய	ேநாக்கி	நடக் ம்	பண் ம்	அவ க் 	வந் 	விட்டன.	கணவன்
வீடாகிய	கடைல	அைடவதற் 	 ன்	அவள்	தான்	இ 	கைரயி ம்	எத்தைன
காட்சிகைளக்	காணப்	ேபாகிறாள்?	விண்	 கட்ைட	ெந ம்	ேகா ரங்கள்,
மண்ணில்	 ைத ம்	 ைசகள்,	ெபரிய	மரங்கள்,	சிறிய	நாணற்	 தர்கள்,	அ க்
நிைறந்த	மனிதர்கள்,	இன் ம்	எத்தைன	எத்தைனேயா?	ேபாகிற	வழியில்,
ற்றாலத் 	மைல	 கட் லி ந் 	 தித் க்	 ம்	பலாைவ	நைனத் 	வ ம்

சித்திராநதித்	ேதாழி	ெபா ைநையத்	த விக்	ெகாள்கிறாள்.	ெபா ைநக் ப்
ேபா ம்	வழிக் த்	 ைண	கிைடத் 	வி கிற .

ேபாகிற	வழிெயல்லாம்	ெபா ைநக் 	நல்ல	வரேவற் தான்.	மல ம்	மாைல ம்
ேவார்,	மங்கல	வாழ்த்ெத ப்ேபார்,	வாசைனத்	 ள்கைள	வாரியிைறப்ேபார்,

எல்ேலா ம்	அவைளப்	ேபாற்றினார்கள்.	அ 	 னலாட் 	விழாக்	காலம்.	ப வத்தில்
ெபய்த	அந்த	மைழயால்	தான்	எவ்வள 	நன்ைமகள்.	அந்த	ேமல்	மைழ
ெபய்திராவிட்டால்	ெகாற்ைகத்	 ைறயில்	 த் ச்	சிப்பிகள்	விைளெவய்தாமல்
ேபாயி க் ம்.	சிப்பிகள்	விைளவின்றிச்	சலாபத்தில்	( த் க் ளி	நைடெப ம்
இடம்)	 த் க் ளி	நின் 	ேபானால்	ெதன்பாண் ப்	ேபரர க் 	வ வாய்	 ைற ம்.



கரவந்த ரத் 	உக்கிரன்	ேகாட்ைடக்	 நிலேவள்	ெதன்பாண் ப்	ேபரர க்
அடங்கி	நடப்பதாக	ஒப் க்	ெகாண்ட	நாளிலி ந் 	ெகாற்ைகத்	 ைறைய ம்,
த் ச்	சலாபத்ைத ம்	நிர்வாகம்	ெசய் ம்	ெபா ப் 	அவனிடம்

அளிக்கப்பட் ந்த .

ஆண் ேதா ம்	ெபா ைநயில்	 ப் னல்	ெப கி	அ 	பா ம்	ப திெயல்லாம்
ப ைம ம்,	வள ம்	பரவி	நிற் ம்	நல்ல	ப வத்தில்	ெகாற்ைக	 த் க் ளி	விழா
ெதாடங் ம்.	அன் 	கரவந்த ரத் ச்	சிற்றரசன்	தன்	பரிவாரங்கேளா
ெகாற்ைகக் 	வ வான்.	 ற் ப் றங்களிலி ந் 	திரள்திரளாக	மக்கள்

வார்கள்.	உள்நாட் லி ந் ம்	கட க் 	அப்பா ள்ள	நா களிலி ந் ம்	ெபரிய
ெபரிய	வாணிகர்கள்	 த் க்கைள	விைல	ேபசி	வாங்கிச்	ெசல்ல	வ வார்கள்.
ெகாற்ைகயில்	தி விழாக்	 ட்டம்	ெபரிதாகக்	 	வி ம்.

'கடலா 	மைலேய தல்'	என் 	ஒ 	பைழய	மர .	ெகாற்ைகயின்	 த் க் ளி
ந்த ம்,	கரவந்த ரத்தார்	ெபாதியமைலச்	சாரல்வைர	ெசன் 	ெபா ைநயில்

நீரா 	மீள்வ 	வழக்கம்.	ெபா ைந	கடேலா 	கலக் ம்	இடத் க் ச்	சற்
வடக்ேக	ெகாற்ைக	 த் ச்	சலாபம்	அைமந்தி ந்த .

ெகாற்ைகத்	 ைறயில்	கைரயின்	மணற்பரப்ேப	ெதரியாமல்	 டாரங்க ம்	மக்கள்
ட்ட ம்	நிைறந்தி ந்தன.	இன்னிைசக்	க விகள்	 ழங்கின.	வாழ்த்ெதாலி

அதிர்ந்த .	 த் க்	 ளிப் க்ெகனக்	 றித்த	மங்கல	ேவைள ம்	வந்த .
ைறயின்	 ன் றத்தில்	சலாபத் க் 	அ ேக	கரவந்த ரத் ச்	சிற்றரசன்

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	நின்றான்.	அவன்	பக்கத்தில்	அவ ைடய	பட்டத்தரசி
அடக்க	ஒ க்கமாக	நின்றாள்.	அரச	பரிவாரத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்	 ழ
நின்றார்கள்.	விைல	ேபச	வந்தி க் ம்	ெப ஞ்ெசல்வர்களான	வணிகர்கள்
இன் ம்	சிறி 	தள்ளி	நின்றார்கள்.	பல	விதமான	ேதாற்றத்ேதா 	 ய,
பலெமாழிகள்	ேப ம்,	பல	ேதசத் 	வணிகர்கள்	அங்ேக	நிைறந்தி ந்தனர்.	கடல்
ஓைச ம்,	வாத்தியங்களின்	ஒலி ம்,	பலெமாழிக்	 ரல்க ம்	கலந் 	ஒேர	ஒலிக்
ழப்பமாக	இ ந்தன.	தண்ணீ க் ள்	 ச்ைச	அடக் ம்	ஆற்றல்	வாய்ந்த

கட் ளங்	காைளகளான	இைளஞர்கள்	வாட்டசாட்டமான	ேதாற்றத்ேதா
வரிைசயாக	நின்றார்கள்.	அவர்கள்	தாம்	 த் க்	 ளிக்காகக்	கடலில்	 ழ் ம்
பரதவ	வாலிபர்கள்.	பளிங்கால்	இைழத்ெத த் ப்	ெபா ந்தின 	ேபால்
உடற்கட் ள்ள	அவர்கள்	ேதாற்றம்	மனத்ைதக்	கவர்ந்த .

சலாபத் க் ப்	பக்கத்தில்	இ ந்த	சிறிய	ேகாவிலில்	 த் க்	 ளிப்பதற் 	 ன்
அவர்கள்	வழக்கமாக	வழிப ம்	கடல்	ெதய்வத்தின்	சிைல	இ ந்த .	 ைறப்ப
அைத	வழிபட்ட	பின்	பரதவ	இைளஞர்கள்	அரசைன	வணங்கிவிட்
ஒவ்ெவா வராகக்	கடலில்	 தித்தனர்.



அைதப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	பட்டத்தரசி,	"எவ்வள
ணி 	இந்த	வாலிபர்க க் ?"	என் 	வியப் டன்	கணவைன	ேநாக்கிக்
றினாள்.	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	அவள்	 றியைதக்	ேகட் ச்	சிரித்தான்.

"இப்ப ச்	சில	ஆண்பிள்ைளகள்	 ணிந்தால்	தான்	உங்கைளப்	ேபான்ற	ெபண்களின்
க த்தில்	 த் 	மாைல	இ க்க	 ம்."	அவன்	அவள்	க த்ைத	வைளத் க்
கிடந்த	 த் 	மாைலையச்	 ட் க்	காட் ச்	ெசான்னான்.

"ஓேகா!	ெபண்கைள	மட்டம்	தட் யா	ேப கிறீர்கள்?"

"அப்ப 	ஒன் மில்ைல!	உலகத்தில்	ஆண்	பிள்ைளகள்	அதிகத்	 ன்பத்தின்	ேபரில்
அைடய	ேவண் ய	ெபா ள்கெளல்லாம்	ெபண்களின்	ேதைவகளாயி க்கின்றன
என் 	தான்	ெசால்ல	வந்ேதன்."

"அழ ள்ளவர்க க் த்தாேன	அழகான	ெபா ள்கள்	ேதைவ?"	என் 	தன்
கணவைனப்	ேபச்சில்	ெவன்றாள்	அந்தப்	பட்டத்தரசி.	 ற்றி ம்	இ ந்த	உயர்தர
அரசாங்க	அதிகாரிகள்	அரச க் ம்	அரசிக் ம்	இைடேய	நிகழ்ந்த	இந்த
நைகச் ைவப்	ேபச்ைசத்	சிரித் 	வரேவற்றனர்.

கடலில்	 ழ்கிய	இைளஞர்கள்	கிைடத்தமட் ல்	 த் ச்	சிப்பிகைள	அள்ளிக்
ெகாண் 	வந்தார்கள்.	ம ப ம்	ம ப ம்	உடல்	அ ப் 	அைடகின்ற	வைரயில்
ழ்கிக்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.	 த் 	வணிகத் க்காக	வ ம்	அயல்நாட்

வணிகர்களின்	கப்பல்கள்	ேம ம்	ேம ம்	வந் 	ெகாண்ேட	இ ந்தன.	 ைறயில்
கப்பல்கள்	நி த்தப்	ேபா மான	இடமின்றி	ஒேர	ெந க்கமாக	இ ந்த .	எனேவ
கடலில்	கண் க் த்	ெதன்பட்ட	ெதாைல 	வைர	கப்பல்களின்	பாய்மரக்	 ம் கள்
ெதரிந்தன.	பல	நாட் க்	ெகா கள்,	பலவிதச்	சின்னங்கேளா ,	பல	நிறத்தில்
அவற்றின்	உச்சியில்	பறந்தன.	வானில்	வட்டமி ம்	பறைவக்	 ட்டங்க க் ம்
அந்தக்	ெகா க க் ம்	ேவ பா 	ெதரியாமல்	பார்க்கிறவர்கள்	மயக்க ம்
வண்ணம்	அைவ	அதிகமாயி ந்தன.

ஐந்தா 	நாழிைகக க் ப்	பின்	 த் க் ளி	நின்ற .	அ 	வைரயில்	எ த்த
சிப்பிகள்	அரச க் 	 ன்னால்	வரிைசயாக	 விக்கப்பட் ந்தன.
அவற்றிலி ந் 	உயர்ந்த	 த் க்கைள	எ த் 	அரசனிடம்	ெகாண் 	வந்
ெகா த் 	வணங்கினான்	ஒ 	வய 	 திர்ந்த	பரதவன்.	அ 	ஒ 	வழக்கமான
மரியாைத.	அந்த	 த் க்கைளப்	ெபற் க்	ெகாண் 	அரசன்	ஏேதா	ஒ 	 றிப்ைப
நிைனப் ட் ம்	 ன்னைகேயா 	தன் ைடய	பட்டத்தரசியின்	ைகயில்
அைவகைளக்	ெகா த்தான்.

"ஆண்	பிள்ைளகள்	அதிகத்	 ன்பப்பட் 	அைட ம்	ெபா ள்கெளல்லாம்



ெபண்க க்ேக	வந் 	ேசர்கின்றன!"	-	அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண் 	அவள்
ம்பாகப்	ேபசினாள்.

"என்ன	ெசய்யலாம்?	உலகம்	பரம்பைரயாக	அப்ப க்	ெகட் ப்	ேபாய்க்
ெகாண் க்கிற !"	-	அவன்	வ த்தப்பட் ச்	ெசால்வ 	ேபால்	இந்த
வார்த்ைதகைளச்	ெசால்லி	ந த்தான்.

ற்றி	நின்றவர்கள்	சிரிப்ைப	அடக்க	 யாமல்	இைரந்ேத	சிரித் 	விட்டார்கள்.
பட்டத்தரசி	சிறி 	நாணத்ேதா 	தைலையக்	 னிந் 	ெகாண்டாள்.

சிப்பிகைள	விைல	ேப ம்	ேநரம்	வந்த .	அதற்காக	அைமக்கப்பட் ந்த
டாரத்தில்	வாணிகர்கள்	 ற் க்	கணக்கில்	 னார்கள்.

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம்	அவன்	மைனவி ம்	கரவந்த ரத் 	அரண்மைனையச்
ேசர்ந்த	 க்கிய	அதிகாரிக ம்	சிப்பிக க் 	அ ேக	இ க்ைககளில்
அமர்ந்தி ந்தனர்.

மன்னர்க க் 	ஈடான	ெசல்வச்	ெச க் ள்ள	சில	ெபரிய	வாணிகர்கள்	மட் ம்
ன்வந் 	ைதரியமாக	விைல	ேகட்க	ஆரம்பித்தனர்.	அப்ப 	 ன்	வந்த	ெபரிய

வாணிகர்களின்	ெதாைக	பத் ப்	பன்னிரண் 	ேப க் 	ேமல்	இ க்கா .
அவர்களில்	இ வர்	விைல	ேகட்கத்	ெதாடங்கிய	விதம்,	ேகட் ம்	ேபா
வார்த்ைதகைள	ெவளியிட்ட	 ைற	-	எ ம்	மரியாைதயாகத்	ெதரியவில்ைல.
எ த்ெதறிந்த	ேபச் ம்,	 தர்க்க ம்	அவ்வி வ ம்	வியாபாரத் க் ப்
தியவர்கேளா	என் 	நிைனக்கச்	ெசய்தன.	எல்ேலா ைடய	கவன ம்	அந்த
இ வர்	ேமல்	நிைலத்தன.	அப்ப 	நடந் 	ெகாண்டார்கள்	அவர்கள்.
இைதெயல்லாம்	பார்த்த	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	ெபா ைமயாக	இ ந்தான்.

"எங்கள்	நாட் ம்	 த் க் ளிக்கிேறாம்!	ஆனால்	இவ்வள 	அநியாய	விைலக்
விற் க்	ெகாள்ைளய ப்பதில்ைல."

"நீங்கள்	எந்த	நா ?"

"ஏன்	அைதச்	ெசான்னால்	தான்	எங்க க் 	 த் 	விற்பீர்கேளா?"

"அப்ப 	இல்ைல.	 த் க்கைளப்	 ளியங்ெகாட்ைட	ேபால்	மலிவாக	விற் ம்	நா
எ 	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ஆவலாயி க்கிற 	எனக் ."

"நாங்கள்	இ வ ம்	ேசாழநாட் னர்.	எங்கள்	நாட் ம்	 கார்த்	 ைறக் 	அ கில்
சில	இடங்களில்	 த் க்	 ளிக்கிறர்கள்,	ெதரி மா?"



"ெதரி ம்!	ேசாழநாட் 	 த் க்கைள	என் ேம	உலகம்	 த் க்களாக	ஒப் க்
ெகாண்டதில்ைல.	எங்கள்	ெகாற்ைகதான்	உலகம்	ேபாற் ம்	 த் ச்	சலாபம்.	இைத
நீங்கள்	ம க்க	 யா ."	ெசால்லிவிட் 	அவர்கைளப்	பார்த் க்	ெகாஞ்சம்
ஏளனமாகச்	சிரித் 	விட்டான்	கரவந்த ரத் ச்	சிற்றரசன்.	அ 	அந்த
இ வ க் ம்	ெபா க்கவில்ைல.

"இேத	ெகாற்ைகப்	ப தி	இதற் 	 ன் ம்	பல ைறகள்	ேசாழநாட் 	ஆட்சிக்
உட்பட்ட ண் .	இனிேம ம்	அப்ப 	ஆகாெதன் 	யார்	ெசால்ல	 ம்?	அைத
நீங்கள்	மறந் 	ேப கிறீர்கேள."

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க் ச்	சினம்	 ண்ட .	"நீங்கள்	 த் 	வாணிகத் க்
வந்தி க்கிறீர்களா?	அல்ல 	அரசியல்	ேபசி	வம் 	ெசய்ய	வந்தி க்கிறீர்களா?"
என் 	ஆத்திரத்ேதா 	இைரந் 	கத்தினான்	அவன்.

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன 	 ெசாற்கைளக்	ேகட்ட ம்,	இ வ ம்	கதிகலங்கி
விட்டனர்.	தங்கள்	 ட் 	ெவளிப்பட் 	வி ேமா	என்ற	கவைல	அவர்கைளப்
பி த் க்	ெகாண்ட .	அவசரக்	ேகாலம்	அள்ளித்	ெதளித்த	கைதயாக
அங்கி ந் 	ந வி	வி வ 	என் 	சமிக்ைஞ	 லம்	திட்டமிட் க்	ெகாண்டனர்.
அ 	இன் ம்	சந்ேதகத்ைத	விைளவித் 	வி ேம	என் 	அப்ெபா
அவர்க க் த்	ேதான்றவில்ைல.	எனேவ,	அந்த	இ வ ம்	வாணிகர்
ட்டத்திலி ந் 	ெவளிேயறி	ெமல்ல	ந வி	விட்டனர்.	அவர்கள்	நடந் 	ெகாண்ட
ைறைய ம்,	ெசால்லாமல்	ெகாள்ளாமல்	ந விவிட்டைத ம்	காணப்

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	சந்ேதகம்	வ த்த .	தன்	அ கில்	நின்ற	'மானகவசன்'
என் ம்	ெமய்க்காவலைன	அைழத் ,	இ வைர ம்	அவர்க க் த்	ெதரியாமல்
பின்பற்றிச்	ெசன் 	கண்காணிக் மா 	இரகசியமாகச்	ெசால்லி	அ ப்பினான்.
அவ ைடய	மனத்தில்	பலத்த	சந்ேதகத்ைத	உண்டாக்கிவிட் ப்	ேபாய்விட்டார்கள்
அவர்கள்.	ஏற்கனேவ	வட றம்	எல்ைலக்	காவல்	வீரர்களிடமி ந் 	அவ க் ச்	சில
ெசய்திகள்	வந்தி ந்தன.	கடந்த	இ 	வாரங்க க் ள்	ேசாழநாட் 	ஒற்றர்களாகச்
சந்ேதகிக்கப்பட்டவர்கள்	இ ப 	 ப்ப 	ேப க் 	ேமல்	உக்கிரன்	ேகாட்ைடச்
சிைறச்சாைலயில்	அைடக்கப்பட் ந்தார்கள்.	பாண் 	நாட் 	எல்ைலக் ள்
அந்நியர்கைள	எச்சரிக்ைகயாகக்	கவனித் 	அ மதிக் மா 	அங்கங்ேக
எல்ைலப் றக்	காவல்	வீரர்கள்	ஆைணயிடப்பட் ந்தார்கள்.	அப்ப யி ந் ம்
வாணிகர்கைளப்	ேபால்,	 றவிகைளப்	ேபால்,	யாராவ 	வந் 	ெகாண் 	தான்
இ ந்தார்கள்.

த் க் ளி	விழா க் 	ம நாள்	ெபாதியமைலச்	சாரலில்	ெபா ைந	நதியில்
னலாட் 	விழாவிற் ச்	ெசன்ற	ேபா 	அங் ம்	அந்த	 த் 	வாணிகர்	இ வைரச்
சந்தித்தான்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்.	 ன்றாம்	நாள்	கரவந்த ரம்	தி ம்பியபின்



ஒ 	மாைலப்	ேபாதில்	ேமல்	மாடத்திலி ந் 	ெத ைவப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	பட்டத்தரசி	அேத	ஆட்கள்	ெத வில்	நடந்
ெசன்றைதக்	கண்டதாகக்	 றினாள்.	ெபா ைம	இழந் 	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
மானகவசைனக்	 ப்பிட் ,	"இனி ம்	அவர்கைளப்	பின்பற்ற	ேவண்டாம்.	பி த் ச்
சிைறயில்	அைடக்க	ஏற்பா 	ெசய்"	என் 	க ைமயாக	உத்தரவிட்டான்.	ஆனால்
அந்த	இ வ ம்	அகப்படேவ	இல்ைல!

கரவந்த ரத் 	எல்ைலயிேலேய	ெதன்படாமல்	மைறந் 	விட்டார்கள்.	பாண் ய
நாட் 	எல்ைலேயாரச்	சிற் ர்களில்	சி 	கள கள்,	கலவரங்கள்,	அ பி கள்
நடக் ம்	ெசய்திகள்	வளர்ந்தன.	இந்த	அைடயாளங்கெளல்லாம்	எதற் 	 ன்
அறிவிப் 	என்ப 	ெபரிம்ெபயர்ச்சாத்த க் ப்	 ரிந் 	விட்ட .

'இனி ம்	 	மைறப்பதில்	பயனில்ைல.	ெசய்திைய	மகாமண்டேல வர க் ம்,
மகாராணியா க் ம்	எட்டவிட	ேவண் ய தான்'	என் 	தீர்மானத் க் 	வந்தான்.
அந்தத்	தீர்மானத்ைத	உடேன	ெசயலாற்றி ம்	 த் 	விட்டான்.

---------	
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சிவந்த	வா ம்,	ெவள்ளிய	நைக ம்,	பிற ம்	கண்க ம்,	 ண்ட	 ந்த ம்,
வண்ட	நைட மாக	 த் ச்	சலாபத் 	அ கிலி ந்த	கடல்	 ைறயில்	இளம்

ெபண்கள்	நீரா க்	ெகாண் ந்தனர்.	ேவ 	சில	சி மிகள்	கடற்கைர	ஈரமணலில்
வீ கட் 	விைளயா னர்.	அவர்க ைடய	மணல்	வீட்ைடக்	கடல்	அைல	அழித்த .
அைதக்	கண்ட	நிைன 	மலராப்	ப வத்ைத ைடய	அந்தச்	சி மிக க் க்
கடலின்	ேமல்	சினம்	 ண்ட .	"ஏ,	கடேல!	இ ,	இ !	என்	அம்மாவிடம்	ெசால்லிக்
கண் க்கச்	ெசால்கிேறன்"	என் 	கடைலப்	பய த்தி	விட் 	ஆத்திர ம்
அ ைக மாக	ெவ ப்ேபா 	தன்	க த்திலி ந்த	 த் 	மாைலைய	அ த் ச்
சிதறி	அடம்	பி த்தாள்	ஒ 	சி மி.	கடற்கைரேயாரத் ப்	 ன்ைன	மரத்திலி ந்
உதிர்ந்த	அ ம் க க் ம்	இப்ப ச்	சிதறப்பட்ட	 த் க்க க் ம்	ேவ பா
ெதரியாமல்	அந்தப்	பக்கம்	நடந் 	வ ேவார்	திைகத்தனர்.

ெகாற்ைகக்	கடலில்	இளம்	ெபண்கள்	நீரா 	மகிழ்வேத	ஒ 	தனி	அழ .
இளம்ெபண்	ஒ த்தி	தன்	ேதாழியின்	ேதாள்	ேமல்	வாரி	இைறப்பதற்காக	இரண்
உள்ளங்	ைககளி ம்	நீைர	அள்ளினாள்.	அதில்	அவள்	கண்கள்	ெதரிந்தன.	'ஐேயா
மீன்!'	என் 	தண்ணீைர	விட் க்	கைரேயறிப்	பயந் 	ேபாய்	மணலில்	உட்கார்ந்
விட்டாள்	அந்தப்	ெபண்.	

"ெதாக் த்	 ைறப ம்	ெதாண்ைட	அம்
ெசவ்வாய்	மகளிர்	ேதாள்ேமற்	ெபய்வான்
ைகக்ெகாண்ட	நீ ள்	க ங்கண்
பிறழ்வ	கயெலன்	ெறண்ணி
ெமய்க்	ெகன் ம்	ெபய்கல்லார்	மீண்
கைரக்ேக	ெசாரிந் 	மீள்வார்	காணார்
எக்கர்	மணங்கிைளக் ம்	ஏைழ
மகளிர்க்ேக	எறிநீர்க்	ெகாற்ைக."	

என் 	இப்ப ெயல்லாம்	 த் 	விைள ம்	ெகாற்ைகத்	 ைறையப்	பற்றி	 த்
த்தான	தமிழ்ப்	பாடல்கைளப்	பழம்	 லவர்கள்	பா யி ந்தார்கள்.	பல்லாயிரங்

காலத் ப்	பயிர்	அந்தப்	ெப ைம.	மான ம்,	வீர ம்,	 க ம்,	மாண் ம்,	பாண் ய
மர க் க்	ெகா த்த	ெப ைம	அ !	பாண் ய	நாட் 	மண்ைணத்தான்	தங்கள்
மறத்தினாற்	காத்தனர்	பாண் யர்.	ஆனால்	 த் 	விைள ம்	ெகாற்ைகக்	கடைல
அறத்தினாற்	காத்தார்கள்.	

"மறப்ேபார்ப்	பாண் யர்	அறத்திற்	காக் ம்



ெகாற்ைகயம்	ெப ந் ைற த் ."	

என் 	எவ்வள 	நன்றாகச்	சங்க ற்	கவிஞர்	அந்தப்	ெப ந்தன்ைமையப்
பாராட் யி க்கிறார்!

இப்ேபா ள்ள	 ழ்நிைலயில்	இந்தப்	பாராட்ெடல்லாம்	ெவ ம்	பழம்	ெப ைமயாகி
விட்டனேவ.	அறத்தினால்	காத்த	ெகாற்ைகைய	மறத்தினாற்	காக்க	ேவண் ய
நிைல	ஏற்பட் 	விட்ட .	பைகைம ம்	 ச ம்	வள ம்	ேபா 	உலகத்தில்	எந்தப்
ெபா ைள ேம	அறத்தினால்	காக்க	 வதில்ைல.	தங்க	நைகைய	இ ம் ப்
ெபட் யில்	ைவத் ப்	 ட் வ 	ேபால்	ெமய்ையக்	 ட	ெபாய்யால்	தான்	பா காக்க
ேவண் யி க்கிற .	வலிைம ள்ளவ க் 	ஆைசகள்	வள ம்	ேபா 	வலிைம
அற்றவன்	தன்	ெபா ள்கைள	அறத்தினால்	எப்ப க்	காக்க	 ம்?

யா தான்!	 ய ம்	இல்ைல.	 த் க் ளி	விழா க் 	ம நாள்
ெகாற்ைகயில்	நடந்த	 ழப்பங்கள்	இந்த	உண்ைமைய	விளக்கிவிட்டன.
கரவந்த ரத் 	அரச ம்,	அரசி ம்,	பரிவாரங்க ம்	விழாவன்ைறக்
மாைலயிேலேய	ெபா ைநப்	 னலாட் 	விழா க்காகத்	தி ம்பிச்	ெசன் 	விட்டனர்.
த் ச்	சலாபத்தில்	நைடெபற	ேவண் ய	வாணிபத்ைத	ேமற்பார்ைவ	ெசய்வதற் க்

கரவந்த ரத் 	அரசாங்கப்	பிரதிநிதிகளாகக்	'காவிதி'ப்	பட்டம்	ெபற்ற	அதிகாரி
ஒ வ ம்,	'ஏனாதி'ப்	பட்டம்	ெபற்ற	க மத்தைலவர்	ஒ வ ம்,	'எட் 'ப்	பட்டம்	ெபற்ற
வணிகர்	ஒ வ ம்	ெகாற்ைகயில்	தங்கியி ந்தார்கள்.	பாண் ய	மன்னர்கள்
இளவரசர்களாக	இ க் ம்	காலத்தில்	வந் 	தங்கியி ப்பதற்காகப்	பழங்காலத்தில்
கட்டப்பட்ட	அர 	மாளிைக	ஒன் 	ெகாற்ைகயில்	உண் .	அ 	கடல்
ைறயிலி ந் 	சிறி 	ெதாைல 	தள்ளி	இ ந்த .

த் ச்	சலாபத்ைத	ேமற்பார்ைவயிடக்	ெகாற்ைகயில்	இ ந்த	அரசாங்கப்
பிரதிநிதிகள்	 வ ம்	அந்த	அரச	மாளிைகயில்	தான்	தங்கியி ந்தனர்.
காைலயில்	விழா க்காக	வந் 	 யி ந்த	 ட்டம்	இப்ேபா 	இல்ைல.	அரசன்
னலாட் 	விழா க்காகப்	ெபாதிய	மைலச்	சார க் த்	தி ம்பிய ம்	 ட்ட ம்
கைலந்தி ந்த .	ஆனா ம்	அதனாற்	ெகாற்ைகத்	 ைறயின்	கலகலப் க்
ைறந் 	விடவில்ைல.	ஈழம்,	கடாரம்,	 ட்பகம்,	சாவகம்,	சீனம்,	யவனம்	 தலிய

பலநாட் 	வாணிகர்க ம்,	கப்பல்க ம்	நிைறந்தி க் ம்	ேபா 	ெகாற்ைகத்
ைறயின்	ஆரவாரத் க் 	எப்ப க்	 ைற 	வ ம்?

ேபரரசன்	மைறந்த	பின்,	 ம் 	ெசய்யத்	தைலெய க் ம்	சி 	பைகவர்கைளப்
ேபால்	கதிரவன்	ஒளியிழந்த	வானில்	விண்மீன்கள்	மி க்கின.	 ற் ப் றம்
இ ண்ட .	மணற்பரப்பில்	ெதரிந்த	ெவண்ைமயான	 டாரங்களின்	தீபங்கள்
ஒளிபரப்பத்	ெதாடங் ம்	ேநரம்.	கப்பல்கைளக்	கைரேயாரமாக	இ த் 	நங் ரம்
பாய்ச் ேவார்	அ ப் த்	ெதரியாமல்	இ ப்பதற்காக	ஒ வைகப்	பாட் ப்



பா வார்கள்.	 ைற கப்	ப தியில்	அந்தப்	பாட்ெடாலி	எப்ேபா ம்	ஒலித்த
வண்ணம்	இ க் ம்.	அ 	 ட	அடங்கிவிட்ட .	 ைறப்	பக்கமாகச்	சி 	ேகா ரம்
ேபால்	உயர்ந்தி ந்த	கலங்கைர	உச்சியில்	தீ	ெகா ந் 	விட் க்	காற்றில்	எரிந்
ெகாண் ந்த .	வரிைசயாக	நின்ற	பாய்மரக்	கப்பல்களில்	காற் 	உர ம்	ேபா
ஒ வைக	அ த்தமான	ஓைச	உண்டாயிற் .	மற்றப த்	 ைறயின்	ஆரவாரத்ைத
இரவின்	அைமதி	 ைறத் 	விட் ந்த !

ஆனால்	வணிகர்களின்	 டாரங்கள்	இ ந்த	ப திகளில்	இதற் 	ேநர்மாறாகப்
பாட் ம்,	 த் மாய்	ஆரவாரம்	அதிகரித்தி ந்த .	நீண்ட	ெதாைல 	பயணம்
ெசய் 	வியாபாரத் க்காக	வந் 	தங்கி ள்ள	இடத்தி ம்	தங்கள்	இன்பப்
ெபா ேபாக் கைள,	அவர்கள்	விட் க்	ெகா க்கத்	தயாராயில்ைல.
அவர்க ைடய	 டாரங்களிெலல்லாம்	விளக்ெகாளி	இரைவப்	பகலாக்கிய .
க்களின்	ந மண ம்	அகிற் ைகயின்	வாசைன ம்,	யாழிைச ம்,	நாட் யக்

கணிைகயரின்	பாதச்	சிலம்ெபாலி ம்,	மனத்ைத	 க்ேகற்றித்	 ள்ள	ைவக் ம்
பாடல்க ம்	காற் 	வழியாகக்	கலந் 	வந் 	ெகாண் ந்த .	எங் ம்
எதற்காக ம்	தங்கள்	 கேபாகங்கைளக்	 ைறத் க்	ெகாள்ளாத	அள க்
வள ம்	வசதி ள்ள	 ைறயில்	பணி ரிேவார்	வசிக் ம்	மற்ேறார்	ப தி	இ ளில்
ழ்கியி ந்த .	இைவ	தவிர	 த் க் ளி	விழாைவக்	காணவந் ,	ம நாள்

காைல	ஊ க் த்	தி ம்பிக்	ெகாள்ளலாம்	என்ற	எண்ணத் டன்	அன்றிர
அங்ேகேய	தங்கிவிட்ட	மக்க ம்	இ ந்தனர்.	அவர்க ம்	 டாரங்கள்	அைமத்ேத
தங்கியி ந்தனர்.

அந்த	மாதிரிச்	சாதாரண	மனிதர்கள்	தங்கியி ந்த	 டாரங்கள்	ஒன்றிலி ந்
நமக் 	 ன்ேப	பழக்கமானவர்களின்	ேபச் க்	ேகட்கிற .	ஒன் ,	அடங்கிய	ஆண்
ரல்;	மற்ெறான் 	 க் த்தனம்	நிைறந்த	ெபண்	 ரல்.	'யார்	இவர்கள்?'	என்

அ கில்	ெந ங்கிப்	பார்த்த ம்	வியப்பைடகிேறாம்.

அந்த	ஆடம்பரமற்ற	எளிைமயான	சிறிய	 டாரத்தின்	உட் றம்	அகல்	விளக்கின்
மங்கலான	ெவளிச்சத்தில்	நமக் 	 ன்ேப	பழக்கமான	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்
மணியக்காரன்	அண்டராதித்த	ைவணவைன ம்,	அவன்	மைனவி	ேகாைதைய ம்
காண்கின்ேறாம்.	அந்த	ேவ க்ைகத்	தம்பதிகள்	வழக்கம்	ேபால்	உலகத்ைதேய
மறந் 	நைகச் ைவ	உைரயாடலில்	 ழ்கியி க்கின்றனர்.

"உன் ைடய	ஆவல்	நிைறேவறிவிட்டதா?	 த் க் ளி	விழாப்	பார்க்க
ேவண் ெமன் 	 ன் 	ஆண் களாக	உயிைர	வாங்கிக்	ெகாண் ந்தாய்.
ெகாண் 	வந் 	காண்பித்தாகி	விட்ட ;	இனி	நான்	நிம்மதியாயி க்கலாம்."

"அ தான்	இல்ைல;	நாைளக்	காைலயில்	நாம்	இங்கி ந் 	 றப்ப வதற்
ன்னால்	நீங்கள்	எனக் 	ஒ 	 த் 	மாைலைய	வாங்கித்	தர	ேவண் ம்.



இவ்வள 	பிரமாதமான	 த் க்கெளல்லாம்	விைளகின்ற	ெகாற்ைகக் 	வந்
விட் 	ெவ ங்	ைகேயா 	ேபாவ 	நன்றாயி க்கா !"	ேகாைத	இைதக்	 றிவிட்
ெம வாக	நைகத்தாள்.

"அெதல்லாம்	 ச் 	விடக் டா .	ெபா 	வி ந்த ம்	ஊ க் க்	கிளம்பி	விட
ேவண் ம்.	இரண் 	ேப ேம	இங் 	வந் விட்ேடாம்.	அறக்ேகாட்டத்தில்	ஆள்
இல்ைல.	நாட் 	நிைலைம ம்	பலவிதமாகக்	கலவர ற்றி க்கிற ."

" த் 	மாைல	வாங்கிக்	ெகாள்ளாமல்	ஓர்	அ 	 ட	இங்கி ந் 	நான்	நகர
மாட்ேடன்.	 த் 	விைள ம்	ெகாற்ைகக் 	வந் 	விட் 	 த் 	வாங்காமற்
ேபானால்	மிக ம்	பாவமாம்?"

"அடேட!	அப்ப க் ட	ஒ 	சாஸ்திரம்	இ க்கிறதா?	எனக் 	இ வைரயில்
ெதரியாேத?"

ேகாைத	அண்டராதித்த க் 	 கத்ைதக்	ேகாணிக்	ெகாண் 	அழ
காட் விட் ச்	சிரித்தாள்.

"ெபண்ேண!	நீ	சிரிக்கிறாய்,	அழ 	காட் கிறாய்;	 த் 	மாைல	வாங்கிக்	ெகா ,
ைவரமாைல	வாங்கிக்	ெகா 	என் 	பி வாதம்	ெசய்கிறாய்;	நான்	ஓர்	ஏைழ
மணியக்காரன்	என்பைத	நீ	மறந் 	விட்டாய்	ேபாலி க்கிற ."

"ஆகா!	இந்தப்	பசப் 	வார்த்ைதக க் 	ஒன் ம்	 ைறவில்ைல.	உங்கள்	உடன்
பிறந்த	தம்பி	இந்த	நாட் 	மகாமண்டேல வர க் 	வல 	ைக	ேபான்றவர்.	அவர்
மனம்	ைவத்தால்	எைத	எைதேயா	ெசய்ய	 கிற .	உங்கைள	இந்த
அறக்ேகாட்டத் 	மணியக்காரர்	பதவியிலி ந் 	ேவ 	பதவிக் 	உயர்த்த	மட் ம்
அவ க் 	மனம்	வரவில்ைல."

"அவன்	என்ன	ெசய்வான்?	அவ க் 	எத்தைனேயா	அரசாங்கக்	கவைலகள்.
அவ க் 	இ க்கிற	ேநரத்தில்	அவன்	மகாமண்டேல வர க் 	நல்ல
பிள்ைளயானால்	ேபா ம்."

"விநா க் 	ஒ 	தரம்	தம்பியின்	ெபயைரச்	ெசால்லிப்	ெப ைம	அ த் க்
ெகாள்வதில்	ஒன் ம்	 ைறவில்ைல."

"இதற்காக	அைத	நான்	விட் 	விட	 ேமா,	ேகாைத?"	அவள்	ைகையப்	பற்றிக்
ெகஞ் ம்	பாவைனயில்	சமாதானத் க் க்	ெகாண் 	வர	 யன்றான்
அண்டராதித்த	ைவணவன்.



அேத	சமயம்	 த் ச்	சலாபம்	இ ந்தப்	ப தியிலி ந் 	ெப ங்	 ப்பா 	எ ந்த .
ேகாைத ம்,	ைவணவ ம்,	பதற்றமைடந் 	என்னெவன் 	அறிந் 	ெகாள் ம்
ஆவ டன்	 டாரத் க் 	ெவளிேய	வந் 	பார்த்தார்கள்.	சலாபத்ைதச்	 ற்றி ம்
இ ந்த	 டாரங்கள்	தீப்பற்றிப்	ெபரிதாக	எரிந் 	ெகாண் ந்தன.	மணற்பரப்பில்
திைரகள்	பாய்ந் 	வ ம்	ஓைச ம்,	வாேளா 	வாள்	ேமா ம்	ஒலிக ம்,

ஓலங்க ம்,	கடல்	அைலகளின்	ஓைச ம்	உடன்	ேசர்ந் 	ெகாண்டதனால்	ஒன் ம்
ெதளிவாக	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	யார்	யாேரா	தி தி ெவன்
இ ளில்	ஓ னார்கள்,	ேபானார்கள்,	வந்தார்கள்.

"ஏேதா	ெபரிய	கலவரம்	நடக்கிறாற்	ேபாலி க்கிற "	என்றான்	ைவணவன்.

" டாரத் க் ள்	வா ங்கள்,	விளக்ைக	அைணத் 	விட் ப்	ப த் க்
ெகாள்ளலாம்"	என்றாள்	ேகாைத.

அவர்கள்	 டாரத் க் ள்	தி ம்ப	இ ந்த	ேபா 	அந்தப்	பக்கமாக	யாேரா	ஓர்
ஆள்	தீப்பந்தத்ேதா 	வி ந்த த் க்	ெகாண் 	ஓ 	வ வ 	ெதரிந்த .	பின்னால்
ட்டமாகச்	சிலர்	அப்ப 	ஓ 	வந்த	ஆைளத்	 ரத்திக்	ெகாண் 	வந்தார்கள்.	ஓ

வந்தவன்	எப்ப யாவ 	தப்பினால்	ேபா ெமன்ற	எண்ணத் டன்	தைலெதறிக்க
ஓ 	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	அவன்	ேகாைத ம்,	ைவணவ ம்	நின்
ெகாண் ந்த	பக்கமாக	வந்த	ேபா 	அவ்வி வ ம்	அவ ைடய	 கத்ைதத்
தீவட் 	ெவளிச்சத்தில்	ஒ 	கணம்	நன்றாகப்	பார்க்க	 ந்த .

"ஐேயா!	இந்தப்	பாதகனா?"	என்ற	வார்த்ைதகள்	ேகாைதயின்	வாயிலி ந்
ெம வாக	ஒலித்தன.	ைவணவ க் ம்	அவன்	இன்னாெரன் 	 ரிந் 	விட்ட .
உடல்	ஒ 	விநா 	ெம வாக	ந ங்கிய .	 ல்லரித் 	ஓய்ந்த .	"ேகாைத!	உள்ேள
வந் வி .	 ரத்திக்	ெகாண் 	வ கிறவர்கள்	நம்ைமப்	பி த் க்	ெகாண்
எைதயாவ 	விசாரித் த்	ெதாந்தர 	ெசய்யப்	ேபாகிறார்கள்"	என் 	அவள்
ைகையப்	பற்றி	பரபரெவன் 	இ த் க்	ெகாண் 	 டாரத் க் ள்	ேபாய்விட்டான்.
உள்ேள	எரிந் 	ெகாண் ந்த	விளக்ைக ம்	அைணத் 	விட்டான்.	ஓ வந்தவன்
ேவ 	யா ம்	இல்ைல.	 ன்ெபா 	நாள்	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தில்	ந 	இரவில்
வந் 	தங்க	இடம்	ேகட் 	வம் 	ெசய்த	 ன் 	 ரட் 	ஆட்களில்	ஒ வன்	தான்
அவன்.

என்ன	நடந்த ?	அவைன	ஏன்	 ரத்திக்	ெகாண் 	வ கிறார்கள்?	சலாபத் க்
அ கில்	 டாரங்கள்	ஏன்	தீப்பற்றி	எரிகின்றன?	-	இவற்ைறெயல்லாம்	ெதரிந்
ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ற	ஆைச ம்,	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யாத
ழ்நிைல மாகக்	 ழம்பிக்	கலவர ற்ற	மனநிைலேயா 	வி கிற	வைர	அந்தக்
டாரத் 	இ ளிேலேய	அைடபட் க்	கிடந்தனர்	அவர்கள்	இ வ ம்.



இரவின்	நீண்ட	யாமங்கள்	எப்ப த்தான்	ஒவ்ெவான்றாக	விைரவில்	கழிந்தனேவா?
ெபா 	வி ந்த	ேபா 	ேபார்	நடந் 	 ந்த	களம்	ேபால்	எல்லா	ஒலிகைள ம்
வி ங்கித்	தனதாக்கிக்	ெகாள் ம்	ஒ 	நீண்ட	ெமௗனம்	அந்தப்	பிரேதசத்தில்
ழ்ந்தி ந்த .

அண்டராதித்த ம்	ேகாைத ம்	எ ந்தி ந் 	ஊ க் ப்	 றப்படத்	தயாரானார்கள்.
றப்ப வதற் 	 ன்	 த் ச்	சலாப ம்,	 ைறயின்	பிரதான	வீதிக ம்,
சிப்பிகைளக்	 வித் 	வீரர்கள்	காத் 	நிற் ம்	சிப்பிக்	கிடங் க ம்	இ ந்த
ப தியில்	ேபாய்ப்	பார்த்தனர்.

அந்தப்	ப தியில்	 டாரங்கள்	எரிந் 	சின்னாபின்னமாகிக்	கிடந்தன.	ஆள்
நடமாட்டம்	இல்லாமல்	கைளயின்றி	ஒளியின்றி	இ ந்த 	அப்ப தி.
கைடகெளல்லாம்	 	அைடக்கப்	ெபற்றி ந்தன.	கிடங் களில்	பத்திரமாகக்
விக்கப்பட் ந்த	சிப்பிகள்	மணற்பரப்பில்	தா மாறாகச்	சிதறிக்	கிடந்தன.	சில
வியல்கைளக்	காணேவ	இல்ைல.	ெந ந்ெதாைலவிலி ந் 	வந்தி ந்த

வியாபாரிகள்	பயத் ட ம்,	பதற்றத் ட ம்	அவசர	அவசரமாகக்	கப்பேலறிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	 தல்	நாள்	இரவில்	பாட் ம்	 த் மாக	அவர்கள்
டாரங்கள்	இ ந்த	இடத்தில்	இப்ேபா 	ெவ ம்	மணற்பரப் த்தான்	இ ந்த .

கரவந்த ரத் 	வீரர்கள்	சில ம்	 த் க் ளிப்ைபத்	ெதாடர்ந் 	ேமற்பார்ைவ
ெசய் 	நிர்வகிப்பதற்காக	நியமிக்கப்பட் ந்த	அரசாங்கப்	பிரதிநிதிகள்	 வ ம்
சலாபத் க்க ேக	அழி 	நடந்த	இடங்கைள ம்	சிப்பிக்	கிடங் கைள ம்	 ற்றிப்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்கள்	 கங்களில்	கவைல	ேதங்கியி ந்த .
அங்ேக	யாரிடமாவ 	இர 	நிகழ்ந்த	 ழப்பத்ைதப்	பற்றி	விசாரிக்க
ேவண் ெமன் 	ேகாைதக் ம்	அண்டராதித்த க் ம்	ஆைச	 த்த .

"பார்த்தீர்களா?	இைதக்	கா ம்	ேபா 	அந்த	 ரட ம்	அவைனச்
ேசர்ந்தவர்க ம்	ெசய்த	ேவைலதாெனன் ம்	ேதான் கிற "	என்றாள்	ேகாைத.

"ேபசாமல்	இ !	நமக் 	எதற் 	இந்த	வம்ெபல்லாம்?	நிைலைம	சரியில்ைல,
ஊ க் ப்	ேபாய்ச்	ேச ேவாம்"	என் 	அவள்	வாைய	அடக்கி	அைழத் க்
ெகாண் 	 றப்பட்டான்	அண்டராதித்தன்.	 கமாக	 ன்சிைறக் ப்	ேபாய்ச்
ேச வதற் ள்	இைடவழியில்	கலவரங்கள்,	 சல்களில்	மாட் க்	ெகாள்ளாமல்
ேபாய்ச்	ேசரேவண் ேம	என் 	நிைனத் ப்	பயப்ப கிற	அள க்
ழம்பியி ந்தன,	 றப்ப ம்	ேபா 	அவர்கள்	மனங்கள்.

மறப்ேபார்	பாண் யர்	அறத்தினால்	காத் 	வந்த	ெகாற்ைகப்	ெப ந் ைறயில்	மறம்
நிகழ்ந் 	விட்ட .	அைலகள்	சங் கைள	ஒ க்கிக்	கைர	ேசர்த் 	விைளயா ம்
ைறயில்	அநியாயம்	நடந் 	விட்ட .	கடல்	ஓலமி தல்	தவிர	மனிதர்



ஓலமிட்டறியாத	ெகாற்ைகயில்	மனிதர்	ஓலமி ம்	கலவர ம்	நடந் 	விட்ட .
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அ த்த த் 	வந்த	பயங்கரச்	ெசய்திகைளக்	ேகள்விப்பட் ப்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	பதறிப்	ேபானான்.	நிைலைமைய	விவரித் 	எ திய
தி கத் டன்	அப்ேபா தான்	 த ப்பியி ந்தான்.	 வன்	 றப்பட் ப்	ேபான
சிறி 	ேநரத்திற் ள்	ெகாற்ைகயிலி ந் 	அந்தப்	 திய	ெசய்தி	வந்த .

"இரவில்	ஆ தபாணிகளான	 ரட் 	வீரர்கள்	சிலர்	தீப்பந்தங்கேளா 	 ட்டமாக
வந்தார்கள்.	 த் ச்	சலாபத் க் 	அண்ைமயிலி ந்த	 டாரங்க க் த்	தீ
ைவத் விட் க்	காவ க் 	இ ந்த	நம்	வீரர்கேளா 	ேபாரிட்டனர்.	 வித்
ைவக்கப்பட் ந்த	சிப்பிக்	 வியல்கள்	 ைறயாடப்பட் 	விட்டன.	அந்த	 ரட் க்
ட்டத்தில்	யா ேம	அகப்படவில்ைல.	சிலைரத்	 ரத்திப்	பி க்க	 யன் ம்
யாமல்	ேபாய்விட்ட ."	ெகாற்ைகயிலி ந் 	ெசய் 	ெகாண் 	வந்த	ஆள்

இப்ப க்	 றிய	ேபா 	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	திைகத் ப்	ேபாய்	விட்டான்.

"ெதாடர்ந் 	 த் க் ளிப் 	நைடெப கிறேதா,	இல்ைலேயா?"

"இல்ைல!	தற்காலிகமாக	நி த்தி	ைவக்கப்பட் க்கிற .	 த்
வாணிபத் க்காக	ெந ந்ெதாைலவிலி ந் 	கடல்	கடந் 	வந்தி ந்த
வணிகர்கெளல்லாம்	பயந் 	ேபாய்த்	தி ம்பிச்	ெசன் 	விட்டனர்."

"என்ன	ஆனா ம்	 த் க் ளிப்ேபா,	சலாபத் 	ேவைலகேளா	தைடப்பட்
நிற்கக் டா .	நம்ைமப்	பலவீனப்ப த்த	வி ம் கிறவர்க க் 	 ன்	நாம்
பலவீனமைடவ 	ேபால்	காட் க்	ெகாள்வ 	நல்லதல்ல.	இந்தத்	தி கம்
ெகாண் 	வ ம்	 தேனா 	ெபா க்கி	எ த்த	வீரர்களாக	 	ேபர்
அ ப்பியி க்கிேறன்.	இவர்கைளக்	காவ க் 	ைவத் க்	ெகாண் 	ெதாடர்ந்
த் க்	 ளிப்ைப	நடத் ங்கள்.	மற்ற	ஏற்பா கைள	இங்ேக	நான்	கவனித் க்

ெகாள்கிேறன்"	என் 	 க்கியமான	ஆள்	வசம்	ஓர்	ஓைலைய ம்	
வீரர்கைள ம்	ஒப்பைடத் 	உடேன	ெகாற்ைகக் 	அ ப்பினான்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்.

பய ம்,	திைகப் ம்,	ேம ம்	ேம ம்	தி க்கி ம்	ெசய்திக ம்	அவைனக்
கவைலக் ள்ளாக்கிக்	ெகாண் ந்தா ம்	தன்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்
உ தியாக	இ ந் 	காரியங்கைளச்	ெசய் 	வரேவண் ெமன் 	தீர்மானித் க்
ெகாண் ந்தான்	அவன்.

வடக் 	எல்ைலப்	ப தியில்	பலமான	காவல்	ஏற்பா கைளச்	ெசய்தி ந்த	ேபாதி ம்



அங்கி ந் ம்	சில	கலவரச்	ெசய்திகள்	கா க் 	எட் க்	ெகாண் 	தான்
இ ந்தன.	எல்ைல	 ம்	இடத்தில்	நடப்பட் ந்த	ெகா க் த் க்	கற்கள்
(எல்ைல	பிரி ம்	இடத்ைத	விளக் ம்	அைடயாளக்	கற்கள்)	இரேவா 	இரவாகப்
பி ங்கி	எறிந் 	உைடக்கப்	பட் ந்தனவாம்.

தன்னால்	 ந்த	காவல்	ஏற்பா கைளச்	ெசய் விட் 	அரண்மைனக் ச்	ெசய்தி
ெகாண் 	ேபான	மானகவசன்	தி ம்ப	வ வைத	எதிர்பார்த்தி ந்தான்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்.	ஏற்ெகனேவ	சந்ேதகத்தின்	ேபரில்	சிைறபி க்கப்பட் ந்த
வடதிைச	ஒற்றர்கள்	சிலைரப்	பய த்தி ம்,	 ன் த்தி ம்	அவர்களிடமி ந்
ஒ 	சில	உண்ைமகைள	அறிய	 ந்தி ந்த .

பைடெய க்க	 ைனந்தி ப்பவர்கைள	யார்	யாெரன் ம்,	அவர்க ைடய
ேநாக்கங்கள்	என்ெனன்னெவன் ம்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	ஒ வா 	ெதரிந்
ெகாண் ந்தான்.	அரண்மைனக் 	அ ப்பிய	தி கத்தி ம்	அைதக்
றிப்பிட் ந்தான்.	கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைட	சிறந்த	பா காவல்

அைமப் க்கைளக்	ெகாண்ட .	பராந்தக	பாண் ய ம்,	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்
தந்ைத	உக்கிர ம்	அவர்கள்	காலத்தில்	வடக் 	எல்ைலப்	பா காப்ைப ம்	ேவ
சில	வசதிகைள ம்	எண்ணித்	திட்டமிட் 	உ வாக்கிய	ேகாட்ைட	அ .	ஆழமான
அகன்ற	அகழி.	எந்திரப்	ெபாறிக ம்	தந்திரச்	ெசயல்க ம்	மிக்க	உயரமான
மதிற் வர்.	சிலப்பதிகாரத் 	ம ைரக்	ேகாட்ைடைய	மனத்தில்	ெகாண்
கட்டப்பட் ந்த 	கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைட.	ேகாட்ைடக்	கத கைள	அைடத் ,
ட் க்	ெகா ப்பதற் 	 ன் 	ெபரிய	கைணய	மரங்கள்	ேதைவெயன்றால்	அதன்

ெப ைமைய	ேவ 	எப்ப க்	 ற	 ம்?	இப்ப ெயல்லாம்	இ ந் ம்
பா காப் க்காக	ேம ம்	கவைல	எ த் க்	ெகாண்டான்	அந்தக்	ேகாட்ைடயின்
சிற்றரசன்.	மகாமண்டேல வரரிடமி ந் ம்	மகாராணியிடமி ந் ம்	ம ெமாழி
கிைடப்பதற் 	 ன்னால்	தன்னால்	ஆனவற்ைறெயல்லாம்	தயங்காமல்,	மயங்காமல்
ெசய்ய	ேவண் ெமன்ற	 ப் 	அவ க் 	இ ந்த .

அன் 	மாைலக் ள்	மானகவசன்	ம ெமாழி	ஓைலேயா 	தி ம்பி	வி வான்
என் 	அவன்	ஒவ்ெவா 	விநா ம்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	ஆனால்
மானகவசன்	அன் 	மாைல	மட் மல்ல	ம நாள்	காைல	வைரயில்	வரேவ	இல்ைல.
ேவ 	சில	ெசய்திகள்	பராபரியாக	அவ க் த்	ெதரிந்தன.

கன்னியா மரிக்	ேகாவிலில்	யாேரா	மகாராணியார்	ேமல்	ேவல்	எறிந் 	ெகால்ல
யன்ற	ெசய்திையக்	ேகட்ட	ேபாேத	அவன்	மிக ம்	கலங்கினான்.	அதன்பின்
ற்றத்	தைலவர்கள்	அரண்மைனயில்	ஒன் 	 த்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்

எதிர்காலம்	பற்றி	விவாதிக்கப்	ேபாவ ம்	அவ க் த்	ெதரிந்தி ந்த .	ஆனால்,
'இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	அந்நியர்	அ ச் வ 	பட யாத
பா காப்பான	இடத்திலி ந் 	பாண் ய	மரபின்	 ந்தர	 ம்,	வீர	வா ம்,	ெபாற்



சிம்மாசன ம்	ெகாள்ைள	ேபாய்விட்டன'	-	என்ற	 ச்ெசய்திைய	அறிந்த	ேபா
அவன்	அைடந்த	அதிர்ச்சி	அவன்	வாழ்நாளிேலேய	ேபரதிர்ச்சி.

'அடாடா!	வலிைமயான	தைலைமயற்றி க் ம்	இந்த	நாட் க் த்தான்	ஒேர
சமயத்தில்	எத்தைன	ேசாதைனகள்?	பட்டகாலிேலேய	ப ம்	ெகட்ட	 ேய	ெக ம்
என்ப 	ேபால்	அ த்த த் 	வ ம்	இந்தத்	 ன்பங்கைளெயல்லாம்	மகாராணியார்
எப்ப த்தான்	தாங்கிக்	ெகாள்ளப்	ேபாகிறாேரா?	கணவைன	இழந்த	ைகம்ைம
நிைல,	 மாரபாண் யர்	காணாமற்	ேபான	 யரம்,	பைகவர்களின்	பலம்	வாய்ந்த
ெதால்ைலகள்,	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	ெகாள்ைள	ேபான	அவலம்.	ஐேயா	இந்தச்
சமயத்திலா	நான்	ேபார்ச்	ெசய்திைய	பற்றிய	தி கத்ைதக்	ெகா த்த ப்ப
ேவண் ம்?	இைத	ேவ 	ேகள்விப்பட்டால்	அவர்கள்	மனம்	எவ்வள
ேவதைனப்ப ம்?	ெதய்வத் க் ச்	சமமான	மகாராணியாரின்	ெநஞ்சம்
இந்நாட்ைட ம்,	தம்	 தல்வைன ம்,	எதிர்கால	ஆட்சிைய ம்	பற்றி	எத்தைன
எத்தைன	உயர்ந்த	எண்ணங்கைள	எண்ணிக்	ெகாண் க்கின்ற ?	ஐேயா!
ஊழ்விைனேய!	எங்கள்	மகாராணி	'பாண் மாேதவி'யின்	எண்ணங்க க் 	நீ
என்ன	 	வ த் 	ைவத்தி க்கிறாேயா?'

இவ்வா 	எண்ணி	ெந ச்ெசறிந்த	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	மனக்கண்க க்
ன்னால்	ஒ 	கணம்	பாண் மாேதவியின்	சாந்தம்	தவ ம்	ெதய்விக
கமண்டலம்	ேதான்றி	மைறந்த .	ஏேனா,	மகாராணி	பாண் மாேதவியின்

தி கம்	ேதான்றிய	ம கணேம	அைத	ஒட் த்	ேதான்றினாற்	ேபால்,	மணத்ைத
கர்ந்த	அளவில்	 வின்	உ ைவ	மனம்	உ 	ெவளியில்	கற்பித் க்	காண	 ய ேம,

அப்ப ப்பட்ட	ஓர்	இயல் 	அ .

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	அவன்	தந்ைதையப்	ேபாலேவ	அஞ்சா	ெநஞ்சம்	பைடத்த
வீரன்.	அவன்	தந்ைத	உக்கிரன்	மகாமன்னரான	பராந்தக	பாண் யைரேய	பல
ைறகள்	எதிர்த் ப்	ேபாரிட் 	அதன்	பின்ேன	அவ க் ப்	பணிந்

நண்பனானான்.	அத்தைகய	திடமான	வீரப்	பரம்பைரயில்	பிறந்தி ந் ம்
நல்லவர்க க் 	வ ம்	 ன்பங்கைளக்	கா ம்	ேபா 	அவன்	மனம்	ெநகிழ்ந்
வி கிற .

ஒ றம்	நாட் ன்	 ழ்நிைலகைளப்	பற்றிய	தவிப் .	ம றம்	 	ேபான
மானகவசன்	இன் ம்	ஏன்	தி ம்பி	வரவில்ைல	என்ற	கவைல.	இரண் ம்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தைனப்	பற்றிக்	ெகாண் 	அவன்	அைமதிையக்	 ைலத்தன.

'எதற் ம்	இன்ெனா 	 தைன	அ ப்பிவிட்டால்	நல்ல .	காரியம்	ெபரி .
ெமத்தனமாக	இ ந் 	விடக் டா .	மானகவசன்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தாேனா,
ேபாகவில்ைலேயா?'	என் 	நிைனத் ப்	பார்க் ங்கால்	பற்பல	விதமான
ஐயப்பா கள்	அவ க் 	உண்டாயின.	உடேன	மற்ெறா 	 தனிடம்	ெகாற்ைகயில்



நடந்த	 ழப்பம்,	வட	எல்ைலயில்	ெகா க் த் க்	கற்கள்	உைடபட்ட	விவரம்
எல்லாவற்ைற ம்	விவரித் 	மற்ெறா 	தி கத்ைத	எ திக்	ெகா த்
அ ப்பினான்.	அப் ற ம்	ெபயர்ச்சாத்தனின்	மனத்தில்	நிம்மதி	ஏற்படவில்ைல.
எண்ணங்களிலி ந் 	வி பட் ச்	சிந்தைனகைளத்	தவிர்க்க	 யன்றா ம்
ம ப ம்	அவன்	மனம்	வ வில்	சிந்தைனகளிேலேய	ேபாய்	ஆழ்ந்த .

ெகாற்ைகயில்	 ந் 	 ழப்பம்	ெசய்த 	ேபால்	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	நடந்த
ெகாள்ைளக் ம்	எதிரிகள்	தான்	காரணேமா	என் 	நிைனத்த 	அவன்	மனம்.
'இவ்வளெவல்லாம்	இங்ேக	 ழப்பங்கள்,	 ழ்ச்சிகள்	நடக்கின்றன.
மாரபாண் யர்	எங்கி ந்தால்	தான்	என்ன?	ஏதாவ 	ஒ 	 றிப் க்	 டவா	அவர்

கா க் 	எட்டாமல்	இ க் ம்?	தளபதி	வல்லாளேதவனின்	பைடத்திற ம்,
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	இைணயற்ற	சாமர்த்திய ம்	எங்ேக
ேபாய்விட்டன?'

மகாமண்டேல வரைர	அவன்	என் ம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 ந்ததில்ைல.	 ரிந்
ெகாள்கிற	அள க் 	அவைன	அவர்	ெந ங்க	விட்ட ம்	இல்ைல.	சாமர்த்தியேம
உ வான	ஒ 	ெப ம்	 திர்	என் 	அவைரப்	பற்றி	அவன்	 	ெசய்
ைவத்தி ந்தான்.	தளபதி	வல்லாளேதவன்	கடைமயில்	க த் ள்ளவன்.	சிறி
உணர்ச்சித்	 ப் 	மி ந்தவன்	என்ப ம்	அவன்	அறிந்த	விவரேம.
மகாராணியாைர ம்,	 மாரபாண் யைர ம்	ெபா த்தமட் ல்	அவ க் 	ஒேர
விதமான	எண்ணம்தான்.	'வணக்கத் க் ரியவர்கள்.	அன் ம்,	அ தாப ம்
ெச த்தத்	தக்கவர்கள்'...	தன்	உயிரின்	இ தித்	 ப் 	வைர	அந்தப்	ேபரரசின்
வாழ் க் க்	கட் ப்பட் 	உதவ	ேவண் ெமன்ற	அவன்	எண்ணத்ைத	ஊழி
ெபயரி ம்	மாற்ற	இயலா .	இல்ைலயானால்	அவைனத்	தங்க ைடயவனாக்கிக்
ெகாள்ள	வடதிைச	அரசர்	பல ைறகள்	 யன் ம்	அவன்	ம த்தி க்க	மாட்டான்.

மனத்தின்	ெதளிவற்ற	நிைலையச்	சரி	ெசய் 	ெகாள்வதற் 	எங்ேகயாவ 	திறந்த
ெவளியில்	காற் ப்	ப ம்ப 	உலாவ	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த .

"மானகவசேனா,	ேவ 	ஆட்கேளா	வந்தால்	என்னிடம்	அ ப் ங்கள்"	என்
அங்கி ந்தவர்களிடம்	ெசால்லிவிட் 	ேமல்	மாடத் த்	திறந்த	ெவளி
ற்றத் க் ச்	ெசன்றான்	அவன்.

ேமல்	மாடத்தில்	அந்த	மைலக்காற் 	சி சி ெவன் 	வீசிய .	'காலத்தால்
அழிக்க	 யாத	ேப ண்ைம	நான்'	என் 	 வ 	ேபால்	வடேமற்ேக
ெபாதியமைல	பரந் 	கிடந்த .	ஆகாயப்	ெப ங் ைடைய	அைணய	 ய ம்
அந்த	எழில்	நீலப்	ேபெர ச்சிைய	-	காலத்ைத	ெவன் 	ெகாண் 	நிற் ம்	கல்லின்
எ ச்சிையத்	திறந்த	ெவளியிைடேய	பார்க் ம்	ேபா 	நம்பிக்ைக	பிறப்ப 	ேபால்
இ ந்த 	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க் .	'தன்	பக்கத்தில்	வடக் 	எல்ைலயில்	ேபார்



ெந ங்கி	வந் 	ெகாண் க்கிறேத'	என்பைதப்	பற்றி	இந்த	மைலக் ச்	சிறி ம்
வாட்டமி ப்பதாகத்	ெதரியவில்ைலேய	என் 	ேவ க்ைகயாக	நிைனத்தான்.	ேமல்
மாடத் ப்	ப களில்	யாேரா	ேவகமாக	ஏறிவ ம்	கால ேயாைச	ேகட்ட .	அவன்
தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	ஒ 	சாதாரண	வீரன்	வந் 	வணங்கி	நின்றான்.

"என்ன?"

" தன்	மானகவசன்	தி ம்பி	வந்தி க்கிறான்...	ஆனால்..."	வந்த	வீரன்	பதில்
ெசால்வதற் த்	தயங் வ 	ேபால்	ெதரிந்த .
----------	
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இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ெகாள்ைள	ேபான	ெசய்திைய ம்,
கரவந்த ரத்திலி ந் 	வந்த	ேபார்ச்	ெசய்திைய ம்	மகாமண்டேல வரர்
எவ்வள க்ெகவ்வள 	இரகசியமாகப்	பா காக்க	ேவண் ெமன் 	க தினாேரா,
அவ்வள க் 	அவர்	நிைனக் ன்ேப	அைவ	ெபா வாக	ெவளியில்	பரவி
விட் ந்தன.	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	அம்பலவன்	ேவளா ம்,
கரவந்த ரத்திலி ந் 	மானகவச ம்	ெசய்திகைள	அரண்மைனக் ள்	ெகாண்
வந்த	பின்ேப	அவற்ைறப்	பா காக்க	ேவண் ெமன்ற	அக்கைற	அவ க்
உண்டாயிற் .	ஆனால்	அந்தச்	ெசய்திகள்	அரண்மைன	எல்ைலக் ள்	வந்
ேச வதற் 	 ன்ேப	ெவளியில்	பரவி	விட்டன	என்பைத	அவர்	உணரவில்ைல.

இைடயாற் 	மங்கலத் 	நிகழ்ச்சி	ம நாள்	ெபா 	 ல ம்	ேபா 	 ற் ப்
றங்க க் 	எட் விட்ட .	ேபார்	வரப்ேபாகிற 	என்ற	ெசய்திையச்	 ழ்நிைல
இ க்கிற	விதத்தால்	மக்கேள	அ மானித் க்	ெகாள்ள	 ந்த .	ஆகேவ
ெசய்திகைள	ெவளியில்	ெதரியாமல்	ஒ க்கி	ைவக்க	ேவண் ெமன்ற	ஏற்பா
அவர்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாதப 	அவ க் ப்	ெப த்த	ஏமாற்றத்ைத
அளித் விட்ட .

'அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	ெகாள்ைள	ேபாய்விட்டன'	-	என்ற	ெசய்திைய	அ த் 	-
வசந்த	மண்டபத் 	 றவிையக்	காணவில்ைல	என் 	அம்பலவன்	ேவளான்

வான்	என் 	அவர்	கனவி ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	 மாரபாண் யர்
தன்னிடேம	இரகசியமாகத்	தங்கியி ப்பதாக ம்	உடேன	அவைர	அரண்மைனக்
அைழத் 	வ வதாக ம்	மகாராணியார்	 ன்னிைலயில்	அவர்	ஒப் க்
ெகாண் ந்தார்.	நாைள	நடக்கப்	ேபாவைத	மட் மல்ல,	நாற்ப 	ஆண் க க் ப்
பின்	என்ன	நடக்க	 ம்	என் 	அ மானிக்கிற	அள க் 	அறி ம்,
சிந்தைன ம்,	உள்ள	அவேர	இந்த	இடத்தில்	 ள்ளி	பிசகிவிட்டார்.	இைடயாற்
மங்கலம்	மகாமண்டேல வர ைடய	கணக் த்	தப் க்	கணக்காகி	விட்ட .

மாரபாண் யன்	இராசசிம்மன்	தன்ைன	மீறி	எங் ம்	எதற் ம்	ேபாகத்	 ணிவான்
என் 	அவர்	நிைனத்ததில்ைல.	அவன்	மீறிச்	ெசல்ல	வழியின்றித்	தம்	அ ைமப்
தல்விையேய	 ைண	ைவத் விட் 	வந்தார்.	எல்ேலாைர ம்	ஏமாற்றி	விட் த்
தன 	 ன்ேனார்	ெசல்வத்ைத ம்	கிளப்பிக்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டான்	அவன்.
அவன்	தான்	அவற்ைறக்	ெகாண் 	ேபாயி க்க	ேவண் ம்	என்ப 	 ட	நடந்த
நிகழ்ச்சிகைள	ஒவ்ெவான்றாக	இைணத் ப்	பார்த் 	அவராக	அ மானித் க்
ெகாண்ட 	தான்.



இப்ேபா 	மகாராணியா க் 	என்ன	பதில்	ெசால்வெதன்ற	திைகப் 	அவ க்
ஏற்பட்ட .	எல்ேலாைர ம்	அ ப்பிவிட் 	அவர்	ம ப ம்	மகாராணியாைரச்
சந்திக்கச்	ெசன்றார்.	மகாராணி ம்	அவைரேய	எதிர்பார்த் க்	காத் க்
ெகாண் ப்ப 	ேபால்	அங்ேகேய	இ ந்தார்.

"வா ங்கள்!	நீங்கள்	 மாரபாண் யன்	இராசசிம்மைனப்	பற்றி	நாம்	தனிைமயில்
ஏேதா	ேபச	ேவண் ெமன் 	 றிவிட் ப்	ேபாயி ந்தீர்கள்.	அதனால்தான்	ேவ
எங் ம்	ேபாகாமல்	ஒவ்ெவா 	கண ம்	உங்கைள	எதிர்பார்த் 	இங்ேகேய	காத் க்
ெகாண் க்கிேறன்."

மகாராணியின்	வார்த்ைதகளில்	தம்	 தல்வைனப்	பற்றி	அறியக்	காத்தி க் ம்
ஆவல்	ெதானித்த .

இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	எதிேரயி ந்த	இ க்ைகயில்	அமர்ந்தார்.	நல்ல
கண்ணா யில்	சிறி 	 ைக	ப ந்தாற்	ேபால	அவர்	 கபாவம்	ஒளி	மங்கியி ந்த .
எைதேயா	நிைனத் ப்	ெப ச் 	விட்டபின்	மகாராணியா க் 	ம ெமாழி	 றத்
ெதாடங்கினார்.

"ேதவி!	 மாரபாண் யைர	எந்ெதந்த	உயர்ந்த	ேநாக்கங்கேளா 	இைடயாற்
மங்கலத்தில்	என்னிடம்	மைறவாகக்	ெகாண் 	வந் 	தங்கச்	ெசய்தி ந்ேதேனா,
அவற் க் 	 ற்றி ம்	மாறாக	அவர்	நடந் 	ெகாண் 	விட்டார்."

"அப்ப 	என்ன	ெசய்தான்	அவன்?"

"அைதத்	தங்களிடம்	மட் ம்	தான்	நான்	ெசால்ல	 ம்.	எல்லா க் ம்
ெதரிந்தால்	 மார	பாண் ய ைடய	ெப ைமையேய	நாம்	விட் க்	ெகா த்த
ேபாலாகிவி ம்."

"நீங்கள்	ெசால்வைதப்	பார்த்தால்	ெபரிதாக	ஏேதா	ெசய் 	விட்டான்	ேபால்	அல்லவா
ேதான் கிற !"

"ெபரி தான்!	ேநற்றிர 	நம் ைடய	பாண் ய	மரபின்	மாெப ம்	அர ரிைமச்
சின்னங்கள்	ெகாள்ைள	ேபானதாக	இப்ேபா 	ெசய்தி	வந்தேத,	அைதச்	ெசய்தவர்
இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	வந் 	தங்கியி ந்த	தங்கள்	 மாரர்
இராசசிம்மேனதான்."

"என்ன?	இராசசிம்மனா	அப்ப ச்	ெசய்தான்?	இங்கி ந் 	ெகாண்ேட	அவன்	தான்
அைதச்	ெசய்தாெனன் 	நீங்கள்	எைதக்	ெகாண் 	 	ெசய்தீர்கள்?"



மகாராணியின்	 கத்தில்	வியப் ம்	கலவர ம்	பதிந்தன.

"இன் 	நாம்	எல்ேலா ம்	 யி ந்த	இந்த	இடத்தில்	தான்	இைடயாற்
மங்கலத் ப்	படேகாட் 	வந் 	அந்தச்	ெசய்திையச்	ெசான்னான்.	ெகாள்ைள
ேபான	ெசய்திேயா 	வசந்த	மண்டபத்திலி ந்த	 றவிையக்	காணவில்ைல
என் ம்	அன் 	பகலில்	அவைர	யாேரா	ேத 	வந்தி ந்ததாக ம்	அவன்	 றினான்.
நீங்கள்	எல்ேலா ம்	'ெகாள்ைள	ேபாயிற் '	என்ற	அளவிேலேய	அதிர்ச்சியைடந்
அைதய த் 	அவன்	 றிய	 றிப் கைள	ஊன்றிக்	கவனிக்கவில்ைல.	வசந்த
மண்டபத்தில்	தங்கியி ந்த	 றவிதான்	தங்கள்	 தல்வர்	 மாரபாண் யர்	என்பைத
ன்ேப	தங்களிடம்	 றிப்பிட் ள்ேளன்."

மகாராணி	வானவன்மாேதவி	எ ம்	ெசால்லத்	ேதான்றாமல்	அவ ைடய
கத்ைதேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.

"ேதவி!	ெகாள்ைள	ேபான	ெசய்தி	ேவண் மானால்	என்	 ன்ெனச்சரிக்ைகைய ம்
மீறி	எங் ம்	பரவியி க்கலாம்.	ஆனால்	அைதச்	ெசய்தவர்	 மாரபாண் யர்	தான்
என்ப 	இப்ேபாைதக் 	என்ைன ம்	தங்கைள ம்	தவிர	ேவ 	யா க் ம்
ெதரிந்தி க்க	 யா .	ஒ 	ேவைள	என் ைடய	அந்தரங்க	ஒற்றனான
நாராயணன்	ேசந்த க் ம்	தளபதிக் ம்	சிறி 	சந்ேதகம்	இ க்கலாம்.
ெவளிப்பைடயாக	இன்னார்	தான்	என் 	அவர்க க் ம்	ெதரிந்தி க்க
நியாயமில்ைல."

"மகாமண்டேல வரேர!	 மாரபாண் யன்	எந்த	ேநாக்கத்ேதா 	இைதச்
ெசய்தாேனா?	ஆனால்	'அவன்	தான்	இைதச்	ெசய்தான்'	என்ற	இந்தச்	ெசய்தி
ெவளிேய	பரவினால்	ெபா 	மக்கள்	அவைனப்	பற்றி	என்ெனன்ன	இழிவான
ேபச் க்கெளல்லாேமா	ேபசி	வி வார்கேள.	ெசயைலக்	ெகாண் 	மனிதைன
அளக்கிறவர்கேள	எங் ம்	நிைறந் ள்ள	உலகம்	இ .	எண்ணங்கைள ம்
மனப்ேபாக்ைக ம்	மதிப்பிட் ப்	பார்க்க	மாட்டார்கேள!	இ ம்	என்	ேபாதாத
காலந்தான்!"	மகாராணியின்	 ரல்	த த த்த .

"தங்க க் 	அந்தப்	பயம்	ேதைவயில்ைல!	 மாரபாண் யரின்	ெபய க் 	எந்த
விதமான	களங்க ம்	ஏற்படாமல்	கவனித் க்	ெகாள் ம்	ெபா ப் 	என்ைனச்
ேசர்ந்த ."

"மகாமண்டேல வரேர!	உங்க க் த்	ெதரியாததில்ைல.	இவ்வள
ன்பங்கைள ம்,	ேசாதைனகைள ம்	தாங்கிக்	ெகாண் 	நான்	வாழ்ந்

ெகாண் ப்பெதல்லாம்	அவைன	நம்பித்தான்.	ம ப ம்	அவன்	 கத்ைதப்
பார்க்க	ேவண் ம்.	அவைன	இந்த	நாட் ன்	அரசனாக	உலாவச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.
என்	மகன்	காலத்தில்	பாண் ய	அரச	மர 	இ ண் 	அழிந்த 	என்ற	பழெமாழி



எதிர்காலத்தில்	வந் 	விடக்	 டாேத	என்ப 	தான்	என்	கவைல.	ஐேயா!	இந்தப்
பிள்ைள	இப்ப 	என்ெனன்னேவா	ெசய்யத்	தகாதைதச்	ெசய் விட் 	ெந ங்கி
வராமல்	விலகி	ஓ க்	ெகாண் க்கிறாேன?"

ேபசிக்	ெகாண்ேட	வந்த	மகாராணி	ெமல்லிய	வி ம்பேலா 	ேபச்ைச	நி த்தினார்.
கண்களில்	கண்ணீர்	 ளிர்த் 	விட்ட .	 கத்திலி ந்த	கலவரத்ைதப்	பார்த்த
ேபா 	வாய்விட் 	அ வி வாேரா	என் 	மகாமண்டேல வரர்	பயந்தார்.	அந்தப்
ெப ந்ேதவி	உள்ளங்	 றி	அ த	காட்சிையப்	பராந்தக	பாண் யர்	அமர	பதவி
அைடந்த	ேபா 	ஒ 	 ைறதான்	மகாமண்டேல வரர்	பார்த்தி க்கிறார்.	"இந்த
அரசப்	ெப ங் லத் 	அன்ைனைய	எதிர்காலத்தில்	இனி	என் ம்	அழ	விடக்
டா "	என் 	அப்ேபா 	தம்	ெபா ப் டன்	எண்ணி	ைவத்தி ந்தார்

மகாமண்டேல வரர்.

"ேதவி!	இெதன்ன?	இப்ப த்	தாங்கேள	உணர்ச்சி	வசப்படலாமா?	யா ைடய
கண்ணீைர ம்	எங்களால்	பார்த் க்	ெகாண் க்க	 ம்!	ஆனால்
மகாராணியாகிய	தாங்கேள	கண்ணீர்	சிந்தினால்	என்ன	ெசய்வ ?"

"கண்ணீர்	சிந்தாமல்	ேவெறன்ன	ெசய்வ ?	வடக் 	எல்ைலயில்	'ேபார்	இேதா
வந் 	விட்ட '	என்கிறார்கள்.	இராசசிம்மன்	வ வான்	என் 	நம்பிக்
ெகாண் ந்ேதன்.	அவேனா	தன்ேனா 	ேபாகாமல்	இந்த	அர ரிைமப்
ெபா ள்கைள ம்	எ த் க்	ெகாண் 	அசட் த்	தனமாக	என்ெனன்னேவா
ெசய் விட் ப்	ேபாயி க்கிறான்.	எனக் 	ஏ 	நிம்மதி?	என்	தாய்	கன்னியா மரி
அன்ைனைய	அ க்க 	வழிபட் 	என்	 யரங்கைள	மறக்க	 யலலாம்	என்றால்
நான்	ெவளியில்	 றப்ப வேத	என்	உயி க் 	ஆபத்தாக	இ க்கிற ."

"கவைலகைளெயல்லாம்	என்னிடம்	விட் வி ங்கள்!	அவற் க்காகேவ	நான்
இ க்கிேறன்.	தங்கைளப்	ேபான்றவர்க க் 	அதிகக்	கவைலகள்	இ ந்தால்
நிம்மதி	இரா .	என்ைனப்	ேபான்றவ க் 	அதிகக்	கவைலகள்	 ம்	ேபா தான்
சிந்தைன	நிம்மதியாகத்	திட்டமி ம்.	உங்கள்	மனம்	 ழம்பியி க்கிற .	இப்ேபா
உங்க க் த்	தனிைம	ேதைவ.	நான்	பின் 	வந் 	சந்திக்கிேறன்."

மகாமண்டேல வரர்	அங்கி ந் 	 றப்பட் 	விட்டார்.	 யரம்	 றிக்	ெகாண்
வ ம்ேபா 	மிக ம்	ேவண் ய	மனிதர்	எதிரில்	இ ந்தாேல	அழேவண் ம்	ேபாலத்
ேதான் ம்.	அ 	தணித் க்	ெகாள்ள ம்	 ணி 	இ க்கா .	தனிைமயில்
விட் 	விட்டால்	ஒ வா 	தணி ம்	என் 	க திேய	அவர்	அங்கி ந் 	ெசன்றார்.
அவர்	ெசன்ற	பின் ம்	ெந ேநரமாக	மகாராணி	அைமதியாகக்	கண்ணீர்
வ த்தவா 	அேத	இடத்தில்	வீற்றி ந்தார்.	அைமதிேயா,	நிம்மதிேயா	ஏற்ப கிற
வழியில்ைல.	கவைலகைள	மறக்க,	அல்ல 	மைறக்க	ஏதாவ 	 திய	ேபச்
ேவண் யி ந்த .	ேகாட்டாற்றி ள்ள	சமணப்	பள்ளியில்	 ணவீர	பண் தர்,



கமலவாகன	பண் தர்	என் 	இரண் 	சமணத்	 றவிகள்	இ ந்தனர்.	அவர்கள்
எப்ேபாதாவ 	சில	சந்தர்ப்பங்களில்	மகாராணியாைரச்	சந்திக்க	வ வ ண் .
வந்தால்	நீண்ட	ேநரம்	சமய	சம்பந்தமான	தத் வங்கைளப்	ேபசிவிட் ப்
ேபாவார்கள்.	அவர்கள்	வந் 	ேபசிவிட் ச்	ெசன்ற	பின் 	அைதக்	ேகட் க்
ெகாண் ந்தவர்கள்	மனத்தில்	அ க்ைகத்	 ைடத் 	வாசைன	 சிய	மாதிரி
ஒ 	சாந்தி,	ஒ 	நம்பிக்ைக,	வாழ்க்ைக	 வ ம்	நல்ல	விைளயாட் 	என்ற
பயமற்ற	ஒ 	எண்ணம்	ஏற்ப ம்.	இந்த	மாதிரி	நாநலம்	பைடத்தவர்கள்	உலகில்
அத்தி	 த்தாற்	ேபாலத்தான்	அகப்ப வார்கள்.	வாழ்க்ைகயில்	அவநம்பிக்ைக
ஏற்ப ம்ப 	ேபசிவிட் ச்	ெசல்பவர்கேள	ெப ம்பாேலார்.

ேபச்ைசப்	ெபா த்தமட் ல்	மகாராணிக் 	எைட	ேபாட் ப்	பார்த்த	அ பவம்	உண் .
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	ேபசி	விட் ப்	ேபானால்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தவர்
மனத்தில்	அவைர	எண்ணிப்	பிரமிக் ம்ப 	ெசய் விட் ப்	ேபாவார்.	தளபதி
வல்லாளேதவன்	ெவ ப்பாகப்	ேபசி	உணர்ச்சி ட் வான்.	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,
பவழக்கனிவாயர்	ேபான்ற	பண் தர்கள்	காரண	காரிய	ரீதியாக	அ த்தம்	படப்
ேப வர்.	நாராயணன்	ேசந்தன்	 தர்க்க ம்	சிரிப் ம்	உண்டாக் வான்.

ஆனால்	ேகாட்டாற் 	சமணத்	 றவியின்	ேபச் 	இவற்ேறா 	மா பட்ட .	வா ம்
பயி க் ப்	ப வமறிந் 	ெபய் 	தைழக்கச்	ெசய் ம்	மைழ	ேபான்ற 	அ .	சில
யரமான	ேநரங்களில்	மகாராணிேய	சிவிைகைய	அ ப்பி	அவைர

வரவைழப்ப ண் .	சமீபத்தில்	சிறி 	காலமாக	அந்தத்	 றவி	யாத்திைர
ேபாயி ந்ததால்	அரண்மைனப்	பக்கம்	வரவில்ைல.	இரண் 	 ன் 	நாட்க க்
ன்	அவர்	தி ம்பி	வந்தி ப்பதாகக்	 றினார்கள்.	நிம்மதியற்ற	அந்தச்
ழ்நிைலயில்	அந்தத்	 றவிைய	வரவைழத் ப்	ேபசினால்	மனத்	ெதளி

ஏற்ப ெமன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .	உடேன	சிவிைகைய	எ த் ப்	ேபாய்
அவைர ம்	 ந்தால்	மற்ெறா வைர ம்	அைழத் 	வ மா 	ஆட்கைள
அ ப்பினார்.	சில	நாழிைககளில்	அவர்	வந் 	ேச ம்	வைர	தனிைம ம்,
கவைலக ம்	மகாராணியாரின்	மனத்ைத	வாட் 	எ த் 	விட்டன.	இரண்
றவிக ம்	வந்தி ந்தார்கள்.	ஒளி	தவ ம்	 ய	 க ம்,	 ண் தமாக்கப்பட்

வ வ ெவன் 	மின் ம்	தைல மாக	அ ெளாளி	கனி ம்	அந்தத்	 றவிகளின்
ேதாற்றத்ைதப்	பார்த்த	ேபா 	நிம்மதி	வந் விட்ட 	ேபாலி ந்த .	மகாராணி
எதிர்ெகாண் 	எ ந் 	ெசன் 	வணங்கி	அவர்கைள	வரேவற்றார்.
ஒ வ க்ெகா வர்	நலம்	விசாரித் க்	ெகாண் 	தன்	யாத்திைர	அ பவங்கைளச்
சிறி 	ேநரம்	 றினார்கள்	அவர்கள்	இ வ ம்.	அந்தச்	சமயத்தில்
அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்	ேவ 	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.
'சரியான	அைவ	 	விட்ட !'	என் 	நிைனத் 	மனநிைற 	ெபற்றார்	மகாராணி!
" வாமி!	கவைலகைள	உணர்ந் 	ெகாண் 	கலங் ம்	இயல் 	 தன்	 தலாக
எப்ேபா 	மனித	மனத் க் 	உண்டாயிற் ?"	என் 	ஒ 	ேகள்விையக்
ேகட் விட் க்	 ணவீர	பண் த ைடய	 கத்ைத	நிமிர்ந் 	பார்த்தார்	மகாராணி.



ணவீர	பண் தர்	தம்ேமா 	வந்தி ந்த	கமல	வாகனைரப்	பார்த் ச்	சிரித்தார்.
பின் 	 றினார்:

"இன்பங்கைள	உணர்ந் 	மகி ம்	இயல் 	ஏற்பட்ட	ேபா !"

மகாராணி	இதற் ப்	பதில்	ெசால்வதற் ள்	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,
பவழக்கனிவாய ம்	 க் க்	ேகள்வி	ேகட்டார்கள்.	ேபச் 	அவர்கள்
நால்வ க் ள்ேளேய	விவாதம்	ேபாலச்	 ழன்ற .	மகாராணி	அதன்	நயத்ைத
விலகியி ந் 	அ பவிக்கலானார்.

"சமணர்கள்	எப்ேபா ேம	நிைலயாைமையத்தான்	வற் த் வார்கள்"	-
அதங்ேகாட்டாசிரியர்	பிரான்	இைடயிேல	 க்கிட்டார்.

"நிைலயாைம	ஒன்ேற	நிைலப்ப ,	நிைலப்பதாகத்	ேதான் வெதல்லாம்
நிைலயாத ,	என் 	தாேன	சமணர்களின்	 ல்கள்	எல்லாம்	 கின்றன?"
என்றார்	பவழக்கனிவாயர்.

"நீங்கள்	எங்க ைடய	ெகாள்ைகையத்	திரித் க்	 கிறீர்கள்.
நிைலயாைமையக்	 றித் 	எல்லாச்	சமயங்க ேம	உடன்ப கின்றன.	எங்கள்
ல்கள்	உண்ைமைய	ஒளிக்காமல்	ெசால் ம்	ேபா 	கசப்பாக	இ க்கிற .

தி க் ற ம்	நிைலயாைமையச்	ெசால்கிற .	எங்கள்	சமயத்தார்	எ திய
நால யா ம்	நிைலயாைமையச்	ெசால் கிற .	தி க் றள்,	'வாழ்க்ைக
நிைலயாத ;	ெசல்வம்	நிைலயாத ;	இளைம	நிைலயாத ;	ஆனா ம்	வாழ்ந்
பார்.	மைனவி	மக்கேளா 	அறம்	பிறழாமல்	வா .	 கழ்	எய் '	என் 	நம்பிக்ைக
ட் கிற .	நாங்கள்	சாதாரண	மனித	இயல்ைப	மனத்தில்	ெகாண்

பய த்திச்	ெசால்லியி க்கிேறாம்"	என்றார்	 ணவீர	பண் தர்.

"எங்ேக?	நிைலயாைமையப்	பற்றி	ஒ 	பாட் ச்	ெசால் ங்கள்"	என் 	அவைரக்
ேகட்டார்,	அ வைரயில்	ேபசாமல்	இ ந்த	மகாராணி.	

"இளைம ம்	நிைலயாவால்	இன்ப ம்	நின்றவல்ல
வளைம ங்	அஃேதயால்	ைவக ம்	 ன்பெவள்ளம்
உளெவன	நிைனயாேத	ெசல்கதிக்	ெகன் 	ெமன் ம்
விைளநிலம்	உ வார்ேபால்	வித் நீர்	ெசய் ெகாள்மின்!"	

ணவீர	பண் தரின்	 ரல்	கணீெரன் 	ஒலித் 	ஓய்ந்த .

"இ தான்	எங்கள்	தத் வம்.	இன்ைறக் 	இ ப்ப 	என்ைறக் ம்	இ க் ெமன்



எண்ணி	நாங்கள்	நம்பி	ஏமா வதில்ைல.	என்ைறக் ம்	இ க் ம்	எ ேவா	அைதப்
பயிர்	ெசய்ய	 ய கிேறாம்."	-	அவேர	விளக்கினார்.

"தமிழ்	இலக்கியத்தி ள்ள	ெப ம்பாலான	சமணப்பாடல்கள்	இைதத்	தான்
வற் த் கின்றன"	என் 	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	 றினார்.

"சித்திரக்கார க் 	ஏ 	வர்ணங்கள்	ேம ம்	ஒேர	மாதிரி	அன் தான்.
உலகத்தி ள்ள	இன்பம்,	 ன்பம்	எல்லா	உணர்ச்சிகைள ம்	நாங்கள்	பிரித் ப்
பார்ப்பதில்ைல.	எல்லாேம	நிைலயாதைவ	என்ற	உணர்வில்	அடங்கியைவ.
நிைலயாதவற்ைற	ெவ க்கவில்ைல.	அ தாப்ப கிேறாம்.	'எவ்வள
நாட்களானா ம்	வாடா '	என்ற	ேபதைம	நிைன டன்	ைகயில்	 ச்ெசண்ைட
ஏந்திக்	ெகாண் க் ம்	 ழந்ைத	மாதிரி	உலகம்	இ க்கிற .	நாங்கள்	 ர
இ ந் 	அந்தக்	 ழந்ைதையப்	பார்த் 	அ தாபப்ப ம்	வயதானவர்
ேபாலி க்கின்ேறாம்.	காரணம்?	'அந்த	 ச்ெசண் 	வா வி ம்'	என்ற	உண்ைம
எங்க க் 	நன்றாகத்	ெதரிந்தி க்கின்ற ?"	என்றார்	 ணவீரர்.

"விவாத	 ைறக் 	உங்கள்	ேபச் 	ஏற் ம்!	ஆனால்	நைட ைறக் 	ஒத் வராேத"
என்றார்	பவழக்கனிவாயர்.

"நைட ைறையப்	பற்றிக்	கவைலப்ப கிறவர்கள்	அல்ல 	பயப்ப கிறவர்கள்	எந்த
இலட்சியங்கைள ம்	நி வ	 யா "	என் 	பவழக்கனிவா க் க்	கமலவாகனர்
பதில்	ெகா த்தார்.	விவாதம்	க த் ச்	ெசறி ள்ளதாக	இ ந்த .	அந்த
உைரயாடல்	வளர்ந் 	ெகாண்ேட	ேபான	விதத்தில்	மகாராணிக் 	ஆ தல்
ஏற்பட் ந்த .

நீண்ட	ேநரம்	ேபசிக்	ெகாண் ந் விட் க்	 ணவீர	பண் தர்	 றப்பட	எ ந்தார்.
எல்லா ேம	மரியாைதயாக	எ ந் 	நின்றனர்.

" வாமி!	ஒ 	சி 	விண்ணப்பம்."

"என்ன?"

"தாங்கள்	சற் 	 ன்	பா னீர்கேள,	அந்தப்	பாடைல	ஓர்	ஓைலயில்	எ திக்
ெகா த் விட் ப்	ேபாக	இய மா?"	இ ந்தாற்	ேபாலி ந் 	நிைனத் க்	ெகாண்
ேகட்பவர்	ேபாலக்	ேகட்டார்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி.

"ஆகா!	ஓைல ம்	எ த்தாணி ம்	ெகாண் 	வரச்	ெசால் ங்கள்.	இப்ேபாேத
எ திக்	ெகா த் விட் ப்	ேபாகிேறன்"	என்றார்	அவர்.	ஓைல ம்	எ த்தாணி ம்
வந்தன.	 ணவீரர்	வாயால்	ெசால்ல,	கமலவாகனர்	ஓைலயில்	எ தினார்.	எ தி



த்த ம்	மகாராணி	அைதப்	பயபக்திேயா 	வாங்கிக்	ெகாண்டார்.	அந்தப்
பாட் க் 	அவ்வள 	மரியாைத	ெகா த் 	மகாராணியார்	வாங்கிக்
ெகாண்டைதக்	கண் 	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்
ஆச்சரியத்ேதா 	சிறி 	அ ைய ம்	அைடந்தனர்.
---------	
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"ெதன்பாண் 	நாட் ப்	பைடகள்	விைரவில்	வடக் 	எல்ைலக் 	அ ப்பப்ப ம்.
அ வைரயில்	எல்ைலப்	பா காப் 	ஏற்பா கைள	நீங்கள்	சமாளித் ப்	பா காத் க்
ெகாள்ள	ேவண் ய "	என்ற	க த்தடங்கிய	தி கத்ேதா 	மானகவசைன
அன் 	காைலயிேலேய	அவசரமாகக்	கரவந்த ரத் க் த்	தி ப்பி	அ ப்பிவிட்டார்
மகாமண்டேல வரர்.	மானகவச ம்	தாமதமின்றி	உடேன	 றப்பட் 	விட்டான்.
வ கிறேபா 	வந்த ேபால்	 ன்சிைறப்	பாைத	வழிேய	ெசன்றான்.	சரியாக
ந ப்பகல்	ேநரத் க் 	 ன்சிைற	ேபாய்விட	 ம்.	 திைரைய	விைரவாகச்
ெச த்தினால்	அதற் ம்	 ன்னால்	ேபாய்விடலாம்.	அந்த	ேநரத் க் 	அங்ேக
ேபாவதனால்	ஒ 	நன்ைம ம்	இ க்கிற .	பகல்	உணைவ	 ன்சிைற
அறக்ேகாட்டத்தில்	அந்த	ேவ க்ைகத்	தம்பதிகளின்	உபசரிப் க் 	இைடேய	 ைவ
நிைறந்ததாக	 த் க்	ெகாள்ளலாம்.	கணவ ம்,	மைனவி மாக
ஒ வ க்ெகா வர்	ேகலி	ெசய் 	ெகாண்ேட	அறக்ேகாட்டத் க் 	வந்
ெசல்ேவா க்ெகல்லாம்	அ ைவ	உணேவா 	நைகச் ைவ ம்	அளிக் ம்
அண்டராதித்தைன ம்,	ேகாைதைய ம்	நிைனக் ம்	ேபா 	அப்ேபாேத
அவர்கைளக்	கண் விட்ட 	ேபான்றி ந்த 	அவ க் .	கரவந்த ரத்திலி ந்
க்கியமான	தி கத்ைத	அரண்மைனக் க்	ெகாண் வ ம்	அவசரத்தில்	ஒேர

ஒ 	ேவைளதான்	அந்த	அறக்ேகாட்டத்தில்	தங்கிச்	சாப்பிட் க்கிறான்	அவன்.
இ ந் ம்	அந்த	ஒ 	ேவைளப்	பழக்கத் க் ள்ேள	அவர்கள்	அவ ைடய
மனத்தில்	ஆழப்	பதிந்தி ந்தார்கள்.

' ழந்ைத	 ட் கள்	இல்லாமல்	வய 	 த்த	அந்தத்	தம்பதிகள்	அைத	ஒ
ைறவாக	எண்ணிக்	கவைலப்ப வதாகேவ	ெதரியவில்ைல.	அதனால்	தாேனா

என்னேவா	வ கிறவர்கைளெயல்லாம்	 ழந்ைதகளாக	நிைனத் 	அன் 	ெச த்த
அவர்களால்	 கிற .	அறக்ேகாட்டங்க ம்,	அட் ற்சாைலக ம்	நடத்தினால்
மட் ம்	ேபா மா?	உலகம்	 வ ம்	சிரிப்பதற் ம்,	அன் 	ெசய்வதற் ம்,
உபசரிப்பதற் ம்	ஏற்ற 	என் 	எண் ம்	அண்டராதித்த ம்	ேகாைத ம்	ேபான்ற
ஆட்கள்தான்	அறக்	ேகாட்டத்ைத	அர்த்த ள்ள	தாக் கிறார்கள்.	ேசர,	ேசாழ
நா களில்	எத்தைன	அறச்சாைலகள்	இ ந்தால்	என்ன?	அங்ெகல்லாம்
அண்டராதித்த ம்,	ேகாைத ம்	இல்லாதவைர	அைவ	அறச்சாைலகளாக

மா?	சிரிப்பதற் 	ஆளில்லாத	அறச்சாைலகள்	அைவ!	கடல்	கடந் ம்,	தைர
வழியாக ம்	எவ்வள 	ெதாைலவிலி ந் 	யாத்திரீகர்கள்	வந்தா ம்
அவர்கைளெயல்லாம்	அண்ணன்	தம்பிகளாக,	உடன்	பிறந்ேதாராக	எண் ம்
ேகாைத ம்	அண்டராதித்த ம்	தான்	பார்க்கப்	ேபானால்	இந்நாட் ன்	உண்ைமயான
பிர கர்கள்!	'உண் 	ெகா த்ேதார்	உயிர்	ெகா த்ேதாேர'	என்ற	தத் வத்ைத
ெமய்ப்பித் க்	ெகாண் 	வ பவர்கள்	அவர்கள்	தாேம?'	அன் 	ஏேனா,	அந்தத்



தன்	மனத்தில்	 ன்சிைற	மணியக்கார ம்,	அவன்	மைனவி ேம
நிைறந்தி ந்தார்கள்.	அவர்கைளப்	பற்றிேய	அவன்	அதிகமாகச்	சிந்தித்தான்.
தான்	ெகாண் 	ேபா ம்	அரசாங்கச்	ெசய்தி,	அதன்	அவசரம்	ஆகியைவ	 ட
அவ்வளவாக	அவ ைடய	மனத்ைதக்	கவர்ந் 	விடவில்ைல.

ஆனால்	நண்பகலில்	அவன்	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்ைத	அைடந்த	ேபா
ெபரி ம்	ஏமாற்றமைடந்தான்.	அங்ேக	அண்டராதித்த	ைவணவ ம்	ேகாைத ம்
இல்ைல.	"ெகாற்ைக	 த் க் ளி	விழாைவப்	பார்ப்பதற்காகப்	ேபாயி க்கிறார்கள்"
என் 	அறக்ேகாட்டத் ப்	பணியாட்கள்	 றினார்கள்.	 த க் 	அன் ம்	அங்ேக
பகல்	உண 	கிைடத்த .	ஆனால்	அண்டராதித்த ம்,	ேகாைத ம்
பக்கத்திலி ந் 	சிரிக்கச்	சிரிக்கப்	ேபசி	உபசாரம்	ெசய் 	ேபா கிற	சாப்பா
மாதிரி	இல்ைல	அ !	அங் 	அதிக	ேநரம்	தங்கக்	 ட	வி ப்பமில்லாமல்	உடேன
றப்பட் 	விட்டான்	அவன்.	ெகாற்ைகயிலி ந் 	தி ம்பினா ம்	தான்	ெசல் கிற
அேத	சாைல	வழியாகத்தான்	தி ம்ப	ேவண் ம்	என் 	அவ க் த்	ெதரி ம்.
ஆனால்	 த் க் ளி	விழாைவப்	பார்க்கப்	ேபாகிறவர்கள்	அவ்வள 	அவசரமாகத்
தி ம்ப	மாட்டார்கள்	என் 	ேதான்றியதனால்	அவர்கைள	வழியில்	எங்ேகயாவ
எதிேர	சந்திக்கலாம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய	அவன்	ைகவிட் விட்டான்.

அேத	நிைலயில்	இைடவழியில்	எங் ம்	தங்காமல்	பயணத்ைதத்	ெதாடர்ந்ததால்,
அன் 	இர 	ந ச்சாமத் க் ள்ளாக	ஒ வா 	அவன்	கவந்த ரத்ைத	அைடந்
விட	 ம்.	ெவயிலின்	மி திைய ம்	வானில்	அங்ெகான் ம்,	இங்ெகான் மாக
ேமகக்	கற்பாைறகள்	மிதப்பைத ம்	கண் 	மைழ	வந் 	ந ேவ	பிரயாணத்ைதத்
தைடப்ப த்தி	விடாமல்	இ க்க	ேவண் ேம	என் 	கவைலயாயி ந்த
அவ க் .	ஏதாவ 	ஊர்ப் றத்ைத	ஒட் ச்	ெசன் 	ெகாண் க் ம்	ேபா 	மைழ
வந்தால்	 திைரைய ம்	கட் விட் 	எங்ேகயாவ 	தங்கிக்	ெகாள்ளலாம்.
இல்லாவிட்டால்	ெதால்ைலதான்.	 ன்சிைறயிலி ந் 	ஒ 	 றிப்பிட்ட
ெதாைல வைர	அந்தச்	சாைலயில்	ஊர்கள்	இைடயிைடேய	வ ம்.	அதன்	பின்
கவந்த ரம்	வைர	மைலச்சரிவி ம்,	அடர்ந்த	கா கைள	வகிர்ந் 	ெகாண் ம்
ெசல்கிற 	சாைல.	எதற் ம்	ெகாஞ்சம்	ேவகமாகப்	ேபாவேத	நல்ல 	என்ற
எண்ணத் டன்	 திைரைய	விைரவாகச்	ெச த்திக்	ெகாண் ந்தான்	அவன்.
சாைலயில்	எந்த	இடங்களில்	சி சி 	ஊர்கள்	இ ந்தனேவா,	அங்ெகல்லாம்	 ட
அதிகமான	கலகலப் 	இல்ைல.	எல்ேலா ம்	 த் க் ளி	விழாவிற் ச்
ெசன்றி ந்தார்களாதலால்	ஊர்கள்	அைமதியாக	இ ந்தன.	அேனகமாக	அந்தப்
ெப ஞ்சாைலயில்	சிவிைககள்,	யாைனகள்,	 திைரகள்,	கால்நைடயாகச்
ெசல்ேவார்	என் 	ேபாக் வரத் 	இ ந் 	ெகாண்ேட	இ க் ம்.	அன்ைறக்ேகா
அ ம்	 ன்றியி ந்த .	அவ ைடய	 திைரதான்	சாைலைய	ஏகேபாகமாக
அக்கிரமித் ச்	 தந்திரமாகச்	ெசன் 	ெகாண் ந்த .	மாைலயில்	சி 	 றல்
இ ந்த .	ெப மைழயாகப்	ெபய்யாததால்	அதனால்	அவ க் 	அதிக	இைட
இல்ைல.	எங் ம்	நிற்காமல்	ெசன் 	ெகாண் ந்தான்.	ஆனால்	இ ட் கிற



சமயத் க் ச்	சாைல	மைலச்சரிைவ	ஒட் ச்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	மைழ
வ வாகப்	பி த் க்	ெகாண் 	விட்ட .	மின்ன ம்	இ மாக	ேமகம்	இ ட் க்
ெகாண் 	இயற்ைகயான	இ ேளா 	கலந் 	க ைமக் 	அ த்தம்
ெகா த்தி ந்த .	வானப்	ெப ங் ளத்தின்	வ காற்	கண்கைள	யாேரா	உைடத்
விட் விட்ட	மாதிரி	மைழ	ெகாட் ய .	இ ளில்	வழி	அறிவ 	 ட	வரவரக்
க னமாகிக்	ெகாண் ந்த .	ஏதாவ 	ஒ 	பாழ்மண்டபம்	வழியில்	அகப்பட்டால்
டப்	பிரயாணத்ைதத்	தற்காலிகமாக	நி த்திக்	ெகாண் 	விடலாெமன்

அவ க் த்	ேதான்றிய .	ெப மைழக்	காலங்களில்	இ 	அதிகமாக	இ க் ம்
ேபா 	காட் 	மரங்களின்	கீேழ	தங் வ 	நல்லதல்லேவ	என்ற	அச்ச ம்	அவ க்
இ ந்த .

அந்தச்	சமயத்தில்	சமய	சஞ்சீவி	ேபால்	சாைலேயாரத்தில்	ஒ 	பாழ்மண்டபம்
ெதரிந்த .	அதில்	காட் ச்	 ள்ளிகளால்	ெந ப் 	 ட் க்	 ளிர்காய்ந்
ெகாண் ந்தார்கள்	சிலர்.	அந்த	ெவளிச்சம்	இல்ைலயானால்	அப்ேபாதி ந்த
இ ட் ல்	அந்த	மண்டபம்	அங்கி ப்பேதா,	அதில்	ஆட்கள்	உட்கார்ந்தி ப்பேதா
அவன்	கட் ல க் த்	ெதரிந்தி க்கேவ	 யா .

அவ்வள 	மைழேயாைசயி ம்	அவ ைடய	 திைரக்	 ளம்ெபாலி
அவர்க க் க்	ேகட் க்க	ேவண் ம்.	எல்ேலா ம்	சாைலப்பக்கமாகத்	தி ம்பிப்
பார்த்தைத	மானகவசன்	கண்டான்.	 திைர	நைனயாமல்	மண்டபத்தின்	 ன் றத்

ணில்	கட் விட் ,	உைடகைளப்	பிழிந் 	விட் க்	ெகாண்டான்.	உடல்	ெதப்பமாக
நைனந்தி ந்த .	மகாமண்டேல வரரின்	தி க	ஓைல	இ ப் க் ள்	பத்திரமாக
இ ந்த .	"அந்தக்	காலத்தில்	இந்தப்	பாழ்மண்டபத்ைதக்	கட் ய	வள்ளல்
யாெரன் 	ெதரிந்தால்	இப்ேபா 	அவ க் 	நாம்	எல்ேலா ம்	ேசர்ந் 	ஒ 	நல்ல
நிைன 	மண்டபேம	கட் 	ைவத் 	விடலாம்"	என் 	சிரிப் டன்	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	அவர்க க் ப்	பக்கத்தில்	தா ம்	ேபாய்க்	 ளிர்	காய்வதற்
உட்கார்ந்தான்	மானகவசன்.	அவன்	சிரிப்ேபா,	ேபச்ேசா	அவர்களிைடேய	பதில்
சிரிப் கைளேயா,	ேபச் க்கைளேயா	உண்டாக்கவில்ைல.	தங்க க் ள்	ஒ வர்
கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்டார்கள்.	மானகவசன்	அைதப்	ெபா ட்ப த்தா

விட்டா ம்	மனித	இயல்ைப	மீறியதாக	இ ந்த 	அவர்கள்	நடந் 	ெகாண்ட	விதம்.
இந்த	மாதிரி	சமயத்தில்	"நீங்கள்	யார்?	எங்கி ந் 	வ கிறீர்கள்?"	என்
விசாரித் 	அறிய	 யல்வ 	தான்	சாதாரண	மனித	இயற்ைக.	அதற் க்	 ட
அவர்கள்	 யவில்ைல.	ஆனால்	மானகவசன்	அவர்கைளப்	ேபால்	ஊைமயாக
இ ந் 	விடவில்ைல.

"ஐயா!	நீங்கெளல்லாம்	யார்?	ெகாற்ைக	 த் க் ளி	விழா	பார்த் விட் த்	தி ம்பி
வ ம்ேபா 	மைழயில்	அகப்பட் க்	ெகாண் ர்களா?	அடடா!	எதற் 	இவ்வள
அவசரமாகத்	தி ம்பினீர்கள்?	நாைளக் க்	காைலயில்	சாவகாசமாகத்
தி ம்பியி க்கக்	 டாேதா?"	என் 	அன்ேபா 	விசாரித்தான்.



அவர்கள்	இந்த	விசாரிப் க் 	பதில்	ெசால்லவில்ைல.	தங்க க் ள்
ஒ வைரெயா வர்	பார்த் ச்	சிரித் க்	ெகாண்டார்கள்.	மானகவச க் 	 கம்
ண் ப்	ேபாயிற் .	ேப வைத	நி த்திக்	ெகாண்டான்.	ேவற் 	 கம்,	 	ஆட்கள்

என் 	ேவ பா ன்றிப்	ேபசிப்	பழ ம்	அண்டராதித்தன்	தம்பதிகள்	அவன்
நிைனவில்	ம ப ம்	ேதான்றினார்கள்.	'மனித க் 	மனிதன்	ேபசிப்	பழகிக்
ெகாள்ளத்தாேன	ெமாழி,	உணர்ச்சிகெளல்லாம்	இ க்கின்றன?	அதற் க்	 டத்
தயங் ம்	சில	பிரகி திகள்	இப்ப ம்	இ க்கின்றனேவ'	என் 	எண்ணி
வியந்தான்	அவன்.	ஒன் 	அவர்கள்	ஊைமகளாயி க்க	ேவண் ம்	அல்ல
அமிழ்தி ம்	இனிய	தமிழ்	ெமாழிேய	ெதரியாதவர்களாயி க்க	ேவண் ம்	என்
அவ க் த்	ேதான்றிய .

மைழ ம்	வி கிறபாடாயில்ைல.	ேநரமாகிக்	ெகாண் ந்த .	அந்தப்	பாழ்
மண்டபத்திேலேய	எல்ேலா ம்	 ைலக் 	 ைல	 ண் 	ப த்தனர்.	 ளிர்
காய்வதற்காக	 ட் யி ந்த	தீ	அைணந் 	மண்டபத்தில்	இ ள்	 ழ்ந்த .	ப த்த
சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	மானகவசன்	அயர்ந் 	 ங்கிவிட்டான்.

நல்ல	 க்கத்தில்	யாேரா	உடம்ைபத்	ெதாட் 	அ க் கிற	மாதிரி	இ ந்த .
உடம்ைபத்	ெதாட் 	அ க்கி	இ ப்ைபக்	கட் வ 	ேபால்	உணரேவ	 ள்ளி
எ ந்தான்.	அவனால்	எ ந்தி க்க	 யவில்ைல.	ஏேதா	ெசால்ல	 யன்றான்,
வார்த்ைதகள்	வரவில்ைல.	வாய்	உளறிய .	தன்ைன	யாேரா	பலமாகப்	பி த் க்
ெகாண் ,	வாைய ம்	 யி க்கிறார்கள்	என்பைத	உணர்ந்தான்.	அ த்த	கணம்

கி ம்,	தைலயி ம்	பலமான	அ கள்	வி ந்தன.	அவ க் த்	தன்	நிைன
தவறிய .	அப்ப ேய	 ண் 	வி ந்தான்.	அதன்	பின்னர்	பாழ்மண்டபத்தில்
நடந்தெதான் ம்	அவ க் த்	ெதரியா .
ெபா 	வி ந் 	கதிரவன்	ஒளி	ேமேலறிக்	கதிர்கள்	மண்டபத் க் ள்	வி ந்த
ேபா 	வலி	ெபா க்க	 யாமல்	 னகிக்	ெகாண்ேட	ெமல்ல	எ ந்தி க்க
யன்றான்	அவன்.	எ ந் 	நடக்க	 யவில்ைல.	 ட் க் 	 ட் 	வலித்த .

அந்த	ேநரத்தில்	ெதய்வம்	அவ க் 	ஓர்	அ ைமயான	உதவிையக்	ெகாண்
வந் 	ேசர்த்த .	இ ப்பிலி ந் 	தி க ம்	மண்டபத் த்	 ணில்	கட் யி ந்த
திைர ம்	அவனிடமி ந் 	பறிேபாயின.	ெகாற்ைகத்	தி விழா க் ப்	ேபாயி ந்த

அண்டராதித்த ம்,	ேகாைத ம்	அந்தப்	பாைதயாகத்	தி ம்பி	வந்தார்கள்.	அவன்
இைறந் 	 ச்சலிட்டான்.

'யாைரப்	பற்றி	நாம்	அதிகம்	சிந்திக்கிேறாேமா,	அவர்கைளத்	ெதய்வம்	நம்
பக்கத்தில்	 ைணயாகக்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்க்கின்றெதன்ப 	எவ்வள 	ெபரிய
உண்ைம?'	என் 	அவர்கைள	அந்தப்	பாைதயில்	கண்ட டேன	எண்ணினான்.
அவன்	ெமய்சிலிர்த்த .	அவர்கைள	அங் 	ெகாண் 	வந் 	ேசர்த்த	இைறவைன
வாழ்த்தினான்	மானகவசன்.



அந்தத்	தம்பதிகள்	அந்நிைலயில்	அவைன	அங்ேக	கண் 	பதறிப்	ேபானார்கள்.
நடந்தைதெயல்லாம்	அவர்களிடம்	விவரமாகக்	 றினான்	மானகவசன்.

"நா 	 வ ேம	ெகட் ப்	ேபாய்க்	கிடக்கிற 	அப்பா!	நல்லவன்	ெவளியில்
இறங்கி	நடக்கேவ	காலமில்ைல	இ !"	என் 	ெதாடங்கிக்	ெகாற்ைகயில்	நடந்த
ழப்பத்ைத	அவ க் ச்	ெசான்னார்கள்.

அ ,	உைத	பட்ட ட	அவைன	வ த்தத் க் ள்ளாக்கவில்ைல.	' க்கியமான
அரசாங்கத்	தி கத்ைதத்	தி ட் க்	ெகா த் 	விட்ேடாேம,	என்ன	ஆ ேமா	-
என்ன	ஆ ேமா?'	என் 	எண்ணி	அஞ்சினான்	அவன்.

"பரவாயில்ைல	அப்பா?	நீ	என்ன	ெசய்வாய்,	உன்ைன	 தலில்	ஊ க் 	அைழத் ப்
ேபாக	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்"	என் 	ேகாைதைய	அவன கில்	 ைண
ைவத் விட் த்	தான்	மட் ம்	பக்கத் 	ஊர்	வைர	நடந் 	ேபாய்	ஒ 	சிவிைக ம்
மக் ம்	ஆட்க ம்	தயார்	ெசய் 	ெகாண் 	வந்தான்	அண்டராதித்த

ைவணவன்.	சிவிைக	அன் 	மாைலப்	ெபா 	சா ம்	ேநரத் க் 	அவைனக்
கரவந்த ரத் க் க்	ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்த்த .
-------	
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ெதன்பாண் 	நாட் ன்	வீரத்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	இந்தக்	கைதயின்
ெதாடக்கத்திலி ந் 	இ வைரயில்	ஓய்வில்லாமல்	அைலந் 	ெகாண் 	தான்
இ ந்தான்.	அவ க் ம்	அவன்	சிந்தைனக் ம்	சில	நாழிைகப்	ெபா தாவ
அைமதி	கிைடத்தி க் மா	என்ப 	சந்ேதகம்	தான்.	தன்ைன ம்
தன் ைடயவற்ைற ம்	விடத்	தன்	கடைமகைளப்	ெபரிதாகக்	க ம்	அந்த
உண்ைம	வீர க் 	உடன்	பிறந்த	தங்ைகையச்	சந்தித் 	மனம்	விட் ச்	சிறி 	ேநரம்
ேபசிக்	ெகாண் ப்பதற் க்	 ட	இ வைர	ஒழியவில்ைல.

இப்ேபா 	 ட	அவ க் 	ஒழியா 	தான்.	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத் க் ப்	ேபாய்
உடேன	பைட	ஏற்பா கைளக்	கவனிக் மா 	அவ க் 	அவசரக்	கட்டைள
இட் ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	அவ ைடய	கட்டைளயின்	அவசரத்ைத	விட,
அவசரமாகத்	தன்	தங்ைக	பகவதிைய ம்,	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்
ைழக்காதைன ம்	சந்திக்க	ேவண் யி ந்த 	அவ க் .

ெவளிப்பைடயாகச்	சந்திக்க	 யாத	சந்திப் 	அ .	மைற கமாகப்	பயந் 	பயந்
ெசய்கிற	காரியங்கேள	மகாமண்டேல வர ைடய	கவனத் க் 	எட்
வி கின்றன.	ெவளிப்பைடயாகச்	ெசய்தால்	தப்ப	 மா?	அன்ைறய
நிகழ்ச்சிகளிலி ந் 	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையப்	பற்றி	அதிக
ன்ெனச்சரிக்ைக ம்,	கவன ம்	ேவண் ெமன் 	அவன்	தீர்மானத் க்

வந்தி ந்தான்.

தலில்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	மகர	ெந ங் ைழக்காதைனக்	கண்
அரண்மைனத்	ேதாட்டத்தின்	அடர்த்தியான	ப தி	ஒன் க் ச்	ெசன் 	ேபசிக்
ெகாண் ந்தான்.	 ைழக்காதன்,	தளபதி	அரண்மைனக் 	வ வதற் 	 ன்
அங் 	நடந்த	சில	நிகழ்ச்சிகளில்	தான்	கண்ட	சிலவற்ைற	விவரமாகக்
றிப்பிட் ச்	ெசான்னான்.

"நீங்கள்	 ன் 	ேகாட்டாற்றிலி ந் 	என்ைன	அ ப்பிய	ேபா 	 றியப 	 ய
வைர	மகாமண்டேல வர ைடய	கண் க் 	அகப்படாமல்	இ க்க	 யன்ேறன்.
ஆனால்	கைடசியில்	அவர்	கண் 	பி த் 	விட்டார்."

" ைழக்காதேர!	நீங்கள்	நிைனப்ப 	ேபால்	அந்த	மனிதைர	அவ்வள 	எளிதாக
ஏமாற்றி	விட	 யா .	எனக்ேக	ெதரி ம்.	இ ந்தா ம்	உங்களால்	 கிறதா
இல்ைலயா	என் 	ேசாதிப்பதற்காகேவ	அப்ப ச்	ெசால்லி	அ ப்பிேனன்.
உங்க க் ம்	எனக் ம்	இரண் 	கண்கள்	இ ந்தால்	இரண் ன்	பார்ைவ	ஆற்றல்



தான்	இ க் ம்.	ஆனால்	அவ ைடய	இரண் 	கண்க க் 	இ ப 	கண்களின்
ஆற்றல்	உண் .	அப்ப 	இ ந் ம்	சில	சமயங்கள்	அவைரப்	பலவீனப்ப த்தி
வி கின்றன!"

"உண்ைம!	 ற்றத்	தைலவர்கள்	 ட்டத்தின்	ேபா 	அவ ைடய	ஆற்றைல ம்,
பலவீனத்ைத ம்	ேசர்ந் 	என்னால்	காண ந்த !"

"அ 	இ க்கட் ம்!	இப்ேபா 	நீங்கள்	எப்ப யாவ 	அந்தப் ரப்	ப திக் ச்	ெசன்
என் ைடய	தங்ைக	பகவதிைய	இங்ேக	அைழத் 	வரேவண் ம்"	என்றான்
தளபதி.

"இப்ேபாதி க்கிற	 ழ்நிைலயில்	நான்	அந்தப் ரத் க் ள்	 ைழந்தால்	ஒ 	ெபரிய
கலவரேம	உண்டாகிவி ம்.	அங்ேக	 வன	ேமாகினி	என் 	ஒ 	வண்ணமகள்
என்ைன	நிைனத் 	ந ங்கிக்	ெகாண் க்கிறாள்.	என்	தைலைய
அந்தப் ரத் க் ள்	பார்த் விட்டால்	ேவ 	விைனேய	ேவண் யதில்ைல"	என்
ெதாடங்கிப்	 வன	ேமாகினியின்	 லம்	மகாமண்டேல வரர்	தன்ைனப்	பற்றி
உளவறிந்த	விவரத்ைத	தளபதிக் 	விளக்கிக்	 றினான்	அவன்.

"அப்ப யானால்	பகவதிைய	இப்ேபா 	இங்ேக	வரவைழத் ச்	சந்திப்பதற் 	ேவ
வழி?"

தளபதியின்	ேகள்விக் 	வழி	ெசால்ல	வைகயறியாமல்	விழித்தான்	 ைழக்காதன்.
அவர்கள்	இ வ ம்	ேதாட்டத்தில்	எந்த	இடத்தில்	நின் 	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்கேளா,	அந்த	இடேம	அந்தப் ரத் ச்	 வேராரமாகத்தான்
இ ந்த .	ேமல்	மாடத்தில்	தான்	பகவதி,	விலாசினி	 தலிய	ெபண்கள்
தங்கியி ந்தார்கள்.	ேமன்மாடத்திலி ந்த	அந்த	அைற	அவர்கள்	நின்றி ந்த
இடத்திலி ந் 	நான்காள்	உயரத்தில்	இ ந்த .	ேமேல	இ ந்த	அந்தப் ரத்
அைறகள்	ஒவ்ெவான்றின்	நிைலக் 	ேமேல ம்	ஒ 	சிறிய	ெவண்கல	மணி
ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த .

இ வ ம்	அந்த	அைறகைள	ஏறிட் ப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	என்ன	விதமாகப்
பகவதிையச்	சந்திப்பெதன் 	ெதரியாமல்	திைகத் 	நின்றனர்.

"எனக் 	ஒ 	வழி	ேதான் கிற .	ெசய் 	பார்க்கிேறன்.	நான்	நிைனக்கிறப
நடந்தா ம்	நடக்கலாம்.	ேவ 	மாதிரி	ஆகிவிட்டால்	ஏமாற்றம்	தான்"	என் 	 கம்
மலர்ந் 	 றினான்	மகர	ெந ங் ைழக்காதன்.

"என்ன	வழி	அ ?"	தளபதியின்	வினாவில்	ஆவல்	 ள்ளி	நின்ற .



"இ ங்கள்,	இேதா	ெசய் 	பார்க்கிேறன்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	தைலக்
ேமலி ந்த	மாமரத்தில்	ைகக்ெகட் வ 	ேபால்	சரம்	சரமாகத்	ெதாங்கிக்
ெகாண் ந்த	மாவ க்களில்	நாைலந்ைதப்	பறித்தான்.

ேமேல	பார்த் 	 றி	ைவத் 	ஒவ்ெவா 	மாவ வாக	எறிந்தான்.	அவன்	எறிந்த
ன்றாவ 	மாவ 	அைறயின்	வாசலில்	ெதாங்கிய	மணியின்	நாக்கில்	பட்

அைசந்த .	அ த்த	கணம்	கணீெரன் 	மணியின்	ஓைச	ஒலித்த .

எைத	எதிர்பார்த் 	அவன்	அப்ப ச்	ெசய்தாேனா,	அ 	உடேன	நடந்த .	அந்த
மணிேயாைச	எ ந்த ேம,	"யார ?"	என் 	அதட் க்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	பகவதி
அைறவாச க் 	வந்தாள்.	கீேழ	 னிந் 	மாவ 	எறியப்பட்ட	திைசையப்
பார்த்தாள்.	ம கணேம	அவள்	ேகாபம்	மலர்ந்த	சிரிப்பாக	மாறிய .	கீேழ	அவள்
தைமயன்	வல்லாளேதவன்	மாமரத் 	அடர்த்தியிலி ந் 	தைல	நீட் ச்	ைசைக
ெசய் 	அவைளக்	 ப்பிட்டான்.	அவள்	'வ கிேறன்'	என்பதற் 	அைடயாளமாகப்
பதில்	 றிப் க்	காட் விட் க்	கீேழ	இறங்கினாள்.

"நல்ல	ேவைள!	அைறக் ள்	உங்கள்	தங்ைகேய	இ ந்ததனால்	என்	தந்திரம்
பலித்த !	இல்லாவிட்டால்	வம்பாகியி க் ம்"	என்றான்	மகர
ெந ங் ைழக்காதன்.

" ைழக்காதேர!	இப்ேபா தான்	'ஆபத் தவி'	என்ற	உம் ைடய	ெபய க் ச்
சரியான	ெசயைலச்	ெசய் 	விளக்கினீர்.	பிரமாதமான	தந்திரம்.	அ ர்வமான
ேயாசைன,	அபாரமான	 றி"	எனப்	பாராட் னான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

"என்ன	அண்ணா	இ ?என்ைனச்	சந்திக்க	ேவண் ெமன்றால்	அந்தப் ரத் க் ள்
வந் 	உரிைமேயா 	சந்திக்கலாேம?	ேதாட்டத்தில்	நின் 	இப்ப ெயல்லாம்	தந்திரம்
ெசய்வாேனன்?"	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	பகவதி	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தாள்.

"தந்திரம்	என் ைடயதல்ல,	பகவதி!	நம்	 ைழக்காத ைடய !"	என் 	ெசால்லிச்
சிரித்தான்	தளபதி.

"நிைனத்ேதன்!	அவ ைடயதாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ெமன் .	 றி	தவறாமல்
எறிகிறாேர!"

"என்	 றி	 டச்	சில	சமயங்களில்	தவறி	வி கிற 	அம்மணி!"	எைதேயா
உட்ெபா ளாக	அடக்கி	ைவத் ப்	ேபசினான்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்.
அவ ைடய	அந்தச்	சிேலைடப்	ேபச் 	தளபதி	வல்லாளேதவ க் ச்	சிரிப்ைப
உண்டாக்கிற் .



" ைழக்காதேர!	நீங்கள்	ேபாய்	உங்கள்	ேவைலகைளக்	கவனிக்கலாம்.	நா ம்
பகவதி ம்	தனிைமயாகப்	ேபச	ேவண் யி க்கிற .	உங்க க் த்	ெதரிவிக்க
ேவண் ய	 க்கியமான	ெசய்திகள்	எைவேய ம்	இ ந்தால்	பகவதியிடம்
ெசால்லிவிட் ப்	ேபாகிேறன்.	அவள்	உங்க க் த்	ெதரிவிப்பாள்	இப்ேபா 	நீங்கள்
ேபாகலாம்"	என் 	தளபதி	 றினான்.

"நல்ல ,	வணக்கம்!	நான்	விைடெபற் க்	ெகாள்கிேறன்"	என் 	வணங்கி
றப்பட்டான்	 ைழக்காதன்.	ேதாட்டத் ப்	 தர்கள்,	ப ங்கிப்	ப ங்கித்	தன்ைன
மைறத் க்	ெகாண் 	ெவளிேயற	அவ க் 	ஒத் ைழத்தன.

"அண்ணா!	நீங்கள்	அரண்மைனயிலி ந் 	ெவளிேயறிச்	ெசல் வதற் 	 ன்
உங்கைள	எப்ப யாவ 	ஒ ைற	சந்தித் விட	ேவண் ெமன் 	நாேன
நிைனத் க்	ெகாண் 	தானி ந்ேதன்"	என்றாள்	பகவதி.

"பகவதி!	இப்ேபா 	இந்த	அரண்மைனயில்	நில ம்	 ழ்நிைலயில்	அண்ண ம்
தங்ைக ம்	தனிேய	சந்தித் ப்	ேபசினால்	 ட	மிகப்	ெபரிய	அரசியல்
இரகசியங்கைளப்	ேபசிக்	ெகாள்வதாக	எண்ணிக்	ெகாள்வார்கள்."

"மற்றவர்கள்	என்ெனன்ன	நிைனப்பார்கள்	என்பைதப்	பற்றிக்	கவைலப்பட் க்
ெகாண் ந்தால்	உலகத்தில்	எந்தக்	காரியத்ைத ேம	ெசய்ய	 யா .	அண்ணா!
நீங்கள்	என்ைனக்	 ப்பிட்ட	காரியத்ைதப்	ேப ங்கள்.	ேநரம்	ஆகிற "	என்
அவைனத்	 ரிதப்ப த்தினாள்	அவன்	தங்ைக.

"பகவதி!	சி 	வயதில்	உனக் 	நான்	ேவ க்ைகயாக	ஒ 	கைதைய	அ க்க
ெசால்ேவன்,	அ 	நிைனவி க்கிறதா?"

"ஏைழ	ேவளான்	ஒ வ க் 	மண்	 வரின்	ேமல்	 ைரயால்	ேவய்ந்த	 ைச	தான்
வீ .	விடாத	அைடமைழயால்	 வர்கள்	வி ந் வி ேமா	என் 	அஞ்ச	ேவண் ய
சமயத்தில்	 ைசக் ள்	மா 	கன் 	ேபாட் 	வி கிற .	நிைற	மாதத்ேதா
பிள்ைளப்	ேபற் க் த்	தயாராயி ந்த	அந்த	ஏைழயின்	மைனவிக் 	அேத
சமயத்தில்	இ ப்பில்	வலி	கண்ட .	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	 ழந்ைத	பிறந்
வி ேமா	என் 	பரபரப் 	ஏற்பட்ட .	அந்தச்	சமயத்தில்	 ைசயின்	ஒ 	பக்கத்
மண்	 வர்	ஈரம்	தாங்காமல்	வி ந் 	விட்ட .	அந்த	வீட் ல்	ேவைல	பார்த் 	வந்த
அ ைமச்	சி வன்	ஒ வன்	இறந் 	ேபானான்.	வயல்கள்	ஈரப்பதமாகேவ	இ க் ம்
ேபாேத	விைத	விைதத் விட	ேவண் ேம	என் 	வீட் த்	தைலவன்	வய க்
ஓ னான்.	வழியிேல	அவ க் க்	கடன்	ெகா த்தவர்	அவைன	மறித் க்
ெகாண்டார்.	அந்தச்	சமயம்	பார்த் ப்	பக்கத் 	ஊரில்	அவன்	உறவினர்	ஒ வர்
இறந் 	ேபானதாக	இழ 	ஓைல	ெகாண் 	வந்தான்	ஒ வன்.	என்ன
ெசய்வெதன்ேற	 ரியாமல்	அவன்	திைகத் க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	தள்ள யாத



வி ந்தினர்கள்	இரண் 	ேபர்கள்	அவன்	 ைசையத்	ேத க்	ெகாண்
வந்தார்கள்.	அப்ேபா 	 ைசயின்	பின் றமி ந் 	அவ ைடய	 த்த	 தல்வனின்
அலறல்	ேகட்ட .	அவன்	ஓ ப்	ேபாய்ப்	பார்த்தான்.	அங்ேக	அவன்	 தல்வைனப்
பாம் 	தீண் யி ந்த .	அவன்	'ேகா'ெவன் 	கதறி	அ தான்.	அந்தச்	சமயத்தில்
ஊர்க்கணக்கர்	வந் 	அவன்	நிலவரி	ெச த்தவில்ைல	என்பைத
நிைன ப த்தினார்.	அவ ைடய	 ல ம்	அந்த	ேநரம்	பார்த் 	அங்ேக	வந்
'தட்சிைணையக்	கீேழ	ைவத் விட் 	ம 	ேவைல	பார்'	என் 	ேகட்க
ஆரம்பித்தார்..."

பகவதிக் ச்	சிரிப் 	ெபா க்க	 யவில்ைல.	"ஏேதா	தைலேபாகிற	காரியம்	என்
அவசரமாகக்	 ப்பிட் விட் 	எதற் 	அண்ணா	இந்தக்	கைதெயல்லாம்
அளக்கிறீர்கள்?"

"கைதயில்ைல!	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	இப்ேபாைதய	 ழ்நிைல	ஏறக் ைறய
இ தான்.	கைதயில்	அத்தைன	 ன்பங்க க் ம்	ஒ 	மனிதன்	இலக் .	இங்ேக
ஒ 	நா 	இலக் ."

"கைதயா	அ ?	தாங்க	 யாத	வ ைமத்	ெதால்ைலகைள	அ பவித்த	எவேனா
ஒ 	 லவன்	திரித்த	ெபாய்!"

"கைத	ெபாய்யாகேவ	இ க்கட் ேம!	இப்ேபா 	நம்ைமச்	 ற்றி	நடப்பைவகள்
ெபாய்களல்ல.	பாண் நாட் க்	கதைவத்	தட் க்	 ப்பி ம்	கவைலகள்	கன கள்
அல்ல!"

"அண்ணா!	கைத ம்	எ த் க்	காட் ம்	ெசால்லி	உண்ைமகைளப்	 ரியைவப்பதற்
நான்	இன் ம்	சி 	 ழந்ைதயா	என்ன?	ெசால்ல	வந்தைத	ேநர யாகேவ
ெசால் ங்கள்!"

"பகவதி!	நீ	என் ைடய	தங்ைக!	இந்தச்	 ழ்நிைலயில்	என் ைடய
தங்ைகயிடமி ந் 	நான்	சில	வீரச்	ெசயல்கைள	எதிர்பார்க்கிேறன்!"	-	ெபா ள்
ரிய	நி த்தி	இைடெவளி	விட் 	ஒவ்ெவா 	ெசால்லாகச்	ெசான்ன	பின்
வங்கள்	ஒன் 	 மிடத்திற் 	ேமல்	உணர்ச்சி	ேமடாகிய	அந்த	அழ

ெநற்றிைய	இைமயாமல்	பார்த்தான்	தளபதி.

"என்ன	அண்ணா,	அப்ப ப்	பார்க்கிறீர்கள்?	உங்கள்	தங்ைக	ேமல்	உங்க க்ேக
நம்பிக்ைக	இல்ைலயா?"

"நம்பிக்ைகக் 	ஒன் ம்	 ைறவில்ைல!	இப்ேபா 	உன்னிடம்	மனம்	திறந்
உரிைமேயா 	ேப கிேறன்.	நான்	உடன்	பிறந்தவன்	என்ற	 ைறயில்	இ நாள்	வைர



உனக் 	ஒ 	 ைற ம்	ைவக்கவில்ைல.	நம்	அன்ைன ம்	தந்ைத ம்	பிரிந்த
நாளிலி ந் 	நீ	என்	கண்காண	வளர்ந்தி க்கிறாய்,	பகவதி.	என் ைடய	ேபார்த்
ெதாழி க் ப்	பயன்ப ம்	சில	வீரக்	கைலகளிலி ந் 	யாழ்,	இைச	 தலிய
நளினக்	கைலகள்	வைர	கற் க்	ெகாண் க் ம்	நீ	இ வைர	அரசியல்	 ழ்ச்சிக்
கைலகைள	அதிகம்	அறிந் 	ெகாள்ள	வாய்த்ததில்ைல.	நா ம்	அதற் 	உன்ைன
விடவில்ைல.	பவழக்கனிவாயரிடம்	நளினக்	கைலகைளக்	கற்றாய்!	ஆசிரியர்
பிரானிடம்	இலக்கிய	அறி 	ெபற்றாய்!	நான்	இப்ேபா 	கைடசியாகக்	 றிப்பிட்ட
கைலைய	என்	 லமாக	எனக்காக	நீ	கற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய	காலம்
வந் விட்ட !"

"என்ன	அண்ணா!	 திர்	ேபா கிறீர்கள்?"	என்றாள்	பகவதி.
"இப்ேபாைதக் 	அ 	 திர்தான்!	 திைர	விளங்கிக்	ெகாண் 	வரத்தான்	நீ
உடன யாகப்	 றப்பட	ேவண் ம்.	மிகப்	ெபரிய	அந்தரங்கெளல்லாம்	இந்தப்
தி க் ள்	தான்	அடங்கிப்	ேபாயி க்கின்றன!"

அந்தப்	ேபச்சிலி ந் 	எ ம்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யாமல்	 ழப்பத்ேதா
அண்ணன்	 கத்ைத	நிமிர்ந் 	பார்த்தாள்	பகவதி.	அவ ைடய	கண்களில்
ணிவின்	ஒளி,	உ தியின்	சாைய	இரண்ைட ம்	அவள்	கண்டாள்.	ெசய்ேத	தீர

ேவண் ய	ெசயல்கைளப்	பற்றிப்	பி வாதமாகப்	ேப ம்	ேபா 	அண்ண ைடய
கண்களில்	அந்த	ஒளிைய	அவள்	கண் க்கிறாள்.

"ெமன்ைமயான	உன் ைடய	ைககளிலி ந் 	வன்ைமயான	ெசயல்கைள
எதிர்பார்க்கிேறன்,	பகவதி!	வைள	 மக் ம்	ைககளில்	ெபா ப்ைபச்	 மத்த

மா	என் 	தயங் கிேறன்!"

"உங்கள்	தங்ைகயின்	ைககள்	அதற் த்	தயங்கப்	ேபாவதில்ைல,	அண்ணா!"

"இந்த	வார்த்ைதகைள	உன்னிடமி ந் 	வரவைழப்பதற் த்தான்	இத்தைனப்
ேபச் ம்	ேபச	ேவண் யி ந்த .	இனிேமல்	கவைல	இல்ைல."	இவ்வா 	 றிவிட் த்
தன்	தங்ைகக் 	மிக	அ கில்	ெந ங்கிக்	காேதா 	காதாக	ெமல்லிய	 ரலில்
ஏேதா	 றத்	ெதாடங்கினான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

அவன்	 றியவற்ைறக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	ேபாேத	அவள்	 கத்தில்	பல்ேவ
உணர்ச்சிகளின்	நிழல்கள்	ப ந் 	மைறந்தன.	ெந ேநரமாக	அவள்	காத கில்
அவ ைடய	உத கள்	அைசந் 	ெகாண் ந்தன.	வண் 	 ைவக்	 ைட ம்
ஓைசைய	விட	மிக	ெமல்லிய	ஓைசயில்	ேப வதற் த்	ெதன்பாண் 	நாட் த்
தளபதி	எங்ேக	கற் க்	ெகாண் ந்தாேனா?

பகவதியின்	 க	பாவங்கள்	விநா க் 	விநா 	அவன்	ெசாற்கைளப்	 ரிந்



ெகாண்டதற் 	ஏற்ப	மா ப ம்	ேபா 	எத்தைன	எத்தைன	உணர்ச்சிக்
ழப்பங்கைள	அந்த	வனப் 	மிக்க	ெநற்றியில்	காண	 கிற ?	பிைறச்

சந்திரைனக்	கவிழ்த் 	ைவத்தாற்	ேபான்ற	ெநற்றி	அ .	தன்	தங்ைகயிடம்
அற் தமான	அழ ம்,	வனப் ம்	அைமந்தி ப்பதாகப்	ெப ைமப்பட்டைதக்
காட் ம்,	 ணி ம்	சாமர்த்திய ம்	ெப க	ேவண் ெமன்பதற்காகத்தான்
அதிகக்	கவைலப்	பட் க்கிறான்	வல்லாளேதவன்.	அந்தக்	கவைல ம்	அவன்
இப்ேபா 	 றிய	ெசயைலச்	ெசய்ய	அவள்	ஒப் க்	ெகாண்டதால்	அகன் விட்ட .

எல்லாவற்ைற ம்	அவள்	காதில்	இரகசியமாகக்	 றி	விட் த்	தைல	நிமிர்ந்த
ேபா ,	ேமேலயி ந் 	சற் ப்	ெபரிதான	மாவ 	ஒன் 	தளபதியின்	ெநற்றிப்
ெபாட் ல்	வி ந்த .	விண்ெணன் 	ெதரித் 	வி ந்த	அ 	உண்டாக்கிய	வலியில்
ஒ 	கணம்	கண்	கலங்கிவிட்ட 	அவ க் .

"ஐேயா,	அண்ணா!	'வ 'ப்	பட் விட்டேத?"	என் 	அவன்	ெநற்றிையத்	தடவ
ெந ங்கினாள்	பகவதி.

"அதனாெலன்ன?	இங்ேக	வ ப்பட்டால்	கவைல	இல்ைல.	நீ	ேபாகிற	காரியம்
வ ப்படாமல்	பார்த் க்	ெகாள்	பகவதி!"	என் 	 றிவிட் 	அவள்	பதி க் க்
காத்திராமல்	அங்கி ந் 	கிளம்பிவிட்டான்	அவன்.
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அ வானத் 	விளிம் 	கடற்பரப்ைபத்	ெதா மிடத்தில்	சிறிதாய்,	இன் ம்	சிறிதாய்,
மிகச்	சிறிதாய்	மைற ம்	அந்தக்	கப்பைல	திடலில்	நின் 	பார்த் க்
ெகாண் ந்தாள்	மதிவதனி.	இன் ம்	அந்தச்	சங்ெகாலி	அவ ைடய
ெசவிகளில்	 ந் 	மனத்தின்	பரப்ெபல்லாம்	நிைறப்ப 	ேபாலி ந்த .
ப வதற் த்	தண்ணீேர	கிைடக்காத	பாைல	நிலத்தில்	பயணம்	ெசய்யப்
ேபாகிறவன்	ேசகரித் 	ைவத் க்	ெகாள் கிற	மாதிரி	அந்த	ஒலிைய ம்,
அதற் ரியவனின்	அழகிய	 கத்ைத ம்	மனச்	ெசவிகள்	நிைறய,	மனக்	கண்கள்
நிைறயச்	ேசகரித் 	ைவத் க்	ெகாள்ள	 யன்றாள்	அவள்.	பின்னால்	அவ க் ப்
பழக்கமான	 ரல்	ஒலித்த .

"ெபண்ேண!	இெதன்ன?	உனக் ப்	பித் ப்	பி த் 	விட்டதா?	வி ந்த ம்
வி யாத மாக	உன்ைன	வீட் ல்	காணவில்ைலேய	என் 	ேத க்	ெகாண்
வந்தால்,	நீேயா	மணல்	ேமட் ல்	நின் 	கடைலப்	பார்த் க்	ெகாண் க்கிறாய்!"

தன்	நிைன 	வரப்ெபற்றவளாய்த்	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்	அவள்.	மணல்	ேமட் ன்
கீேழ	அவ ைடய	தந்ைத	நின் 	ெகாண் ந்தார்.

"அப்பா!	அவ ைடய	கப்பல்	 றப்பட் ப்	ேபாய்விட்ட ."	எைதேயா	இழந் 	விட்ட
ஏக்கம்	அவ ைடய	ெசாற்களில்	ஒலித்த .

வாழ்க்ைகயின்	எல்லா	அ பவங்கைள ம்	எண்ணி,	ேபசி,	அ பவித்
உணர்ந்தி ந்த	அந்தப்	ெபரியவர்,	தம்	ெபண்ணின்	ேபதைமைய	எண்ணி
மனத் க் ள்	இேலசாக	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னார்:

"அைதப்	பார்க்கத்தான்	ெசால்லாமல்	ெகாள்ளாமல்	இவ்வள 	அவசரமாக
எ ந்தி ந் 	ஓ 	வந்தாயா?	அங்ேக	உன்	அத்ைத	உன்ைனக்	காணவில்ைலேய
என் 	கிடந் 	தவித் க்	ெகாண் க்கிறாள்."

மதிவதனி	அவ ைடய	ேபச்ைசக்	காதில்	ேபாட் க்	ெகாண்டதாகேவ
ெதரியவில்ைல.	"அப்பா,	நான்	இங்ேக	கைரயில்	வந் 	நின்ற ம்	கப்பல்	ேமல்
தளத்திலி ந் 	என்ைனப்	பார்த் விட்ட	அவர்	மகிழ்ச்சிேயா 	அந்தச்	சங்ைக
எ த் 	ஊதினார்	அப்பா!"	என் 	அந்த	மகிழ்ச்சித்	திைளப்பிேல	ெதாடர்ந் 	ேபசிக்
ெகாண் ந்தாள்	அவள்.



"சரியம்மா!...	ேபா ம்	அவ ைடய	ெப ைம!	வா,	வீட் க் ப்	ேபாகலாம்.	இங்ேக
சிறி 	தாமதித்தால்	உன்	அத்ைதேய	நம்	இ வைர ம்	ேத க்	ெகாண் 	வந்
வி வாள்."	மகைளக்	க ந் 	ெகாள்பவர்	ேபால்	சினத் டன்	ேபசி	அைழத் க்
ெகாண் 	ெசன்றார்	அவர்.	அந்தப்	ெபண்ணின்	கால்கள்	தைரயில்	நடந்தன.
எண்ணங்கேளா	கடலில்	மிதந் 	ெசன்ற	அந்தக்	கப்பேலா 	மிதந் 	ெசன்றன.

வீட் க் ப்	ேபான ம்	அவ ைடய	அத்ைத	ேவ 	அவைளக்	ேகாபித் க்
ெகாண்டாள்.	"வய 	தான்	ஆகி	விட்ட 	உனக் .	உன்	வய க் 	இவ்வள
அசட் த்தன ம்,	 ரட் த்தன ம்	ேவ 	எந்தப்	ெபண் க்காவ 	இ க்கிறதா
பார்.	யாேரா	ஊர்	ேபர்	ெதரியாதவன்	கைடயில்	வந் 	சங் 	வாங்கிக்	ெகாண்
ேபானான்	என்றால்	இப்ப யா	அவைனேய	நிைனத் க்	ெகாண் 	ைபத்தியம்
பி த் ப்	ேபாய்	அைலவார்கள்!	கிழக்ேக	ஒ 	 ைல	வி வதற் ள்	உனக் க்
கடற்கைரயில்	என்ன	ேவைல?"

அத்ைதயின்	சீற்றத் க் 	 ன்	தைல னிந் 	நின்றாள்	மதிவதனி.	கால்	கட்ைட
விரலால்	தைரையத்	ேதய்த் க்	ெகாண் 	நின்ற	அவ க் க்	கண்கள்
கலங்கிவிட்டன.	பக்கத்தில்	நின்ற	தந்ைத	அ தாபத்ேதா 	அவைளச்
சமாதானப்ப த்தினார்.

"அசேட!	இதற்காக	வ த்தப்படலாமா?	அத்ைத	உன்	நன்ைமக்காகத்தான்
ெசால் கிறாள்!	எவேரா	 ன்றாவ 	மனிதைன	நிைனத் 	ஏங்கிக்
ெகாண் ந்தால்	அவர்	நம்மவர்	ஆகி	வி வாரா?	நீதான்	இப்ப 	நிைனத்
நிைனத் க்	 ைமகிறாய்!	இரண்டாயிரம்	ெபாற்கழஞ் கைள	அலட்சியமாகத்

க்கிக்	ெகா த் 	ஒ 	சங்ைக	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபா ம்	ெசல்வச்	சீமான்
அந்த	இைளஞன்.	ேநற்றிர 	நீ	அவன்	உயிைரேய	காப்பாற்றியி க்கிறாய்!	ஆனா ம்
என்ன?	இந்தத்	தீ 	பார்ைவயிலி ந் 	மைறந்த ேம	உன்ைன ம்	என்ைன ம்
இந்தத்	தீைவ ம்	மறந் 	விடப்	ேபாகிறான்	அவன்.	ெசல்வர்க க் 	நிைன
ைவத் க்	ெகாள்வதற் 	ேநரம்	ஏ 	அம்மா!"

'அப்பா!	நீங்கள்	நிைனப்ப 	தவ !	அவர்	என்ைன ம்	இந்தத்	தீைவ ம்	ஒ
ேபா ம்	மறக்க	மாட்டார்'	என் 	உடேன	பதில்	ெசால்லிவிடத்	 த்த 	அவள்
நாக் .	ஆனால்	ெசால்லவில்ைல.	தந்ைதயின்	ேமல்	ேகாபம்	ேகாபமாக	வந்த
அவ க் .	காற்றில்	ேம ம்	கீ மாக	ஆ ம்	இரண் 	மா ைள	ெமாட் க்கைளப்
ேபால்	 த்தன	அவள்	இதழ்கள்.	வலம் ரிச்	சங்ேகா 	தன்	ெநஞ்ைச ம்	ெகாண்
ேபானவைன	அவ்வள 	 லபமாக	-	அவர்	மதிப்பிட்டைத	அவளால்	ெபா த் க்
ெகாள்ள யவில்ைல.	அ பட்ட	 லி	சீ வ 	ேபால்	தந்ைதைய	எதிர்த் ச்	சீறின
அவள்	ெசாற்கள்.	"'உங்கைள ம்	இந்தத்	தீைவ ம்	எந்நா ம்	மறக்க	மாட்ேடன்'
என் 	ேநற் 	அவர்	நமக் 	நன்றி	 ம்	ேபா 	நீங்க ம்	தாேன	உடன்
இ ந்தீர்கள்	அப்பா?"



ெபண்ணின்	சினம்	அவ க் ச்	சிரிப்ைப	உண்டாக்கிய .

"ேபைதப்	ெபண்ேண!	மனிதர்கள்	ெசால் கிற	வார்த்ைதகள்	எல்லாேம	 ற் க்
	உண்ைமயாக	எ த் க்	ெகாண் 	ஏமாறக்	 டா !	ெசல்வந்தர்கள்	எைத ேம

சீக்கிரமாக	மறந் 	வி வார்கள்.	உலகத்தில்	தாங்கள்	ெசல்வர்களாக
இ ப்பதற் க்	காரணமாக	எங்ேகா	சிலர்	 ன்பப்பட் க்	ெகாண் ப்பைதேய
அவர்கள்	மறந் 	வி ம்	ேபா 	உன்ைன ம்	என்ைன மா	நிைனத் க்	ெகாண்
இ க்கப்	ேபாகிறார்கள்?"

"இல்ைல!	இல்லேவ	இல்ைல.	அவர்,	என்ைன	மறக்க	மாட்டார்"	-	 ழந்ைத	ேபால்
ரண் 	பி த் ப்	ேபசினாள்	அவள்.	என்னேவா	ெதரியவில்ைல,

தன்னடக்கத்ைத ம்	மீறிப்	ேப ம்	ஒ 	 ணி ,	ெவறி	அவ க் ள்	அந்தச்
சமயத்தில்	உண்டாகியி ந்த .

"மதிவதனி!	'அனிச்சம்'	என் 	ஒ 	வைகப்	 	இ க்கிற .	அ 	ேமாந் 	பார்த் க்
ெகாண் க் ம்	ேபாேத	வா ப்	ேபாய்வி ம்.	ெசல்வந்தர்கள்	ெகா த் விட் ச்
ெசல் ம்	உ திெமாழிக ம்	அப்ப த்தான்.	அவற்ைற	உண்ைம	என் 	நம்ப	 ய ம்
ேபாேத	அைவ	ெபாய்யாகி	வா வி ம்.	ெசல்வந்தனான	ஆண்மகன்	ஒ வனின்
வார்த்ைதைய	நம்பிக்	ெகாண் 	ஏங்கிக்	கால	ெவள்ளத்தில்	கைரந்
ெகாண் ந்தாள்	ஒ 	ெபண்.	ெபயர்	ச ந்தைல.	அந்த	ஆண்	மகேனா	அவைள
மறந்ேத	ேபானான்.	அந்தப்	ெபண்ணின்	ஏக்கத்ைத	உலகத் க் 	எ த் க்	 ற
ஒ 	மகாகவி	ேதைவயாயி ந்த .	உனக் த்தான்	ெதரி ேம,	இந்தக்	கைத?"	-
ெபரியவர்	ம ப ம்	அவளிடம்	விவாதித்தார்.

"ெதரியா ,	அப்பா!	ெதரிந் 	ெகாள்ள ம்	ஆைச	இல்ைல."	அ ைக	ெவ த் க்
ெகாண் 	கிளம் ம்	எல்ைலக் ப்	ேபாய்விட்ட 	அவள்	 ரல்.

"அண்ணா!	இெதன்ன?	நீங்க ம்	அவ க் ச்	சரியாகப்	ேபச் க்	ெகா த் க்
ெகாண் 	நின்றால்	என்ன	ஆவ ?"	என் 	மதிவதனியின்	அத்ைத	 ப்பா
ேபாட்ட	பின்ேப	அவ ம்	தம் ைடய	ேபச்ைச	நி த்தினார்.

கத்ைத	 க்	ெகாண் 	ஒ 	 ைலயில்	ேபாய்	உட்கார்ந் 	ேதம்பித்	ேதம்பி	அழத்
ெதாடங்கிவிட்டாள்	மதிவதனி.	அந்தப்	ெபரியவர்க க் 	அவைள	எப்ப த்	தி ப்தி
ெசய்வெதன்ேற	திைகப்பாகிவிட்ட .	நயமாக ம்,	பயமாக ம்	அவள்
அ ைகையத்	தணித் 	வழிக் க்	ெகாண் 	வந்தார்கள்.	அவர்க க் 	அவள்
ஒேர	 லக்ெகா ந் ,	ெசல்லப்	ெபண்.	அந்தப்	ெபரியவர்	வாழ்க்ைகயில்	பல	 யர
அ பவங்கைளக்	கண்டவர்.	இேதா	வளர்ந் 	ெபரியவளாகி	மதிவதனி	என்ற
ெபய டன்	நிற் ம்	இப்ெபண்,	சி 	 ழந்ைதயாய்	இ ந்த	ேபா 	தாய்ைமப்



ேப தல்	மட் ம்	தான்	இல்லாமற்	ேபாய்விட்ட .	ஏறக் ைறய	அேத	சமயத்தில்
பக்கத் த்	தீவில்	ஒ 	பரத க் 	வாழ்க்ைகப்பட் ந்த	அவ ைடய	இைளய
சேகாதரி	அமங்கலியாக	அண்ணைனத்	ேத க்	ெகாண் 	பிறந்த	வீ 	வந்
ேசர்ந்தாள்.	இந்த	இரண் 	 ன்பங்க ம்	அவ க் 	வாழ்க்ைகயிேலேய	ெபரிய
அதிர்ச்சிகள்.

தங்ைக	வீட்ேடா 	இ ந் 	அவ ைடய	ெபண்	 ழந்ைதையப்	ேபணி	வளர்த்
விட்டாள்.	அத்ைதயின்	ஆதரவில்	மதிவதனி	வளர்ந் 	உ வாகி	விட்டாள்.
கண் ப் ம்,	கண்காணிப் ம்	அதிகமாக	இ ந்தா ம்,	அவ ைடய	கண்
கலங்கினால்	மட் ம்	அவர்களால்	ெபா க்க	 யா .

"மதிவதனி!	உனக் 	நல்ல	ைகராசி	இ க்கிற .	நீ	ேபாய்	உட்கார்ந் 	வியாபாரம்
ெசய்தால்	கைடயி ம்	நன்றாக	விைல	ேபாகிற .	இன் ம்	நீேய	கைடயில்	ேபாய்
இ .	நான்	ேவ 	ேவைலயாகக்	ெகாஞ்சம்	ெவளிேய	ேபாய்	வ கிேறன்."
ெபண்ணின்	அ ைகைய ம்,	ேகாபத்ைத ம்	தணித் 	ஒ 	வழியாக	அவைளத்
தம 	கைடயில்	வாணிகத்ைதக்	கவனித் க்	ெகாள்வதற் 	அ ப்பி	ைவத்தார்
அந்தப்	ெபரியவர்.

கைடயில்	ேபாய்	உட்கார்ந்த	பின் ம்	அவ ைடய	நிைன கள்	எல்ைலயற்ற	கடலில்
தான்	இ ந்தன.
மதிவதனியின்	சிந்தைனகள்	இளவரசன்	இராசசிம்மைனச்	 ற்றிேய	வட்டமிட்டன.
'இந்த	ேநரத் க் 	அவ ைடய	கப்பல்	எவ்வள 	 ரம்	ேபாய்	இ க் ம்?	எத்தைன
தடைவ	அவர்	என்ைனப்	பற்றி	நிைனத் க்	ெகாண் ப்பார்?	எத்தைன
தடைவயாவ ?	மறந்தால்	தாேன	பல	தடைவகள்	நிைனக்க	 ம்?	அவர்	தான்
என்ைன	மறந்தி க்கேவ	மாட்டாேர!	அவராக	நிைனக்காவிட்டா ம்	அந்தச்	சங்
அவர்	ைகயிலி ந் 	நிைனப் ட் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்!'	 ம்மல்	வ ம்
ேபாெதல்லாம்	அவர்	தன்ைன	நிைனப்பதாகக்	கற்பைன	ெசய் 	ெகாண்டாள்
அவள்.	அத்ைத ம்,	தந்ைத ம்	அன் 	காைல	ெசால்லிய 	ேபால்	அவர்	தன்ைன
உடேன	மறந் 	வி வாெரன்பைத	அவளால்	நம்பேவ	 யவில்ைல!	கட க்
அப்பாலி க் ம்	உலகத்ைத	அறியாத	அந்தப்	அப்பாவிப்	ெபண்ணின்	மனத்தில்
அைசக்க	 யாதெதா 	நம்பிக்ைகைய,	சிைதக்க	 யாதெதா 	கனைவ
ேவ ன்றச்	ெசய் 	விட் ப்	ேபாய்விட்டான்	 தல்	நாள்	சங் 	வாங்க	வந்த	அந்த
இைளஞன்.	அவன்	ஒ வ க்காகேவ	தன்	உள்ள ம்,	உணர் ம்	ேதாற் த்
ெதாண் 	பட	ேவண் ெமன் 	தன்ைனக்	காக்க	ைவத் க்	ெகாண் ந்த 	ேபால்
அவ க் த்	ேதான்றிய .	கால	ஓட்டத்தில்	இ திப்	ேப ழிவைர	கழிந்தா ம்
அவைன	ம ப ம்	அங்ேக	காணாமல்	தன்	கன்னிைம	கழியா 	ேபால்	நிைன

றிற் 	அவ க் .	'நீ	அவைனக்	காணலாம்!	பன் ைற	காணலாம்...	பிறவி,
பிறவியாகத்	ெதாடர்ந் 	விலாசம்	தவறாமல்	வந் 	ெகாண் க் ம்	உயிர்களின்
விைனப்	பிணிப் ப்	ேபால்	விளக்கிச்	ெசால்ல	 யாதேதார்	பிைணப்



உங்க க்கிைடேய	இ க்கலாம்.	இ க்க	 ம்'	என்ப 	ேபாலத்	தற்ெசயலான
ஒ 	ெதம் 	அவள்	ெநஞ்சில்	நிைறந் 	ெகாண் ந்த .	அவநம்பிக்ைகயின்
தளர்ச்சிைய	மைறக்க	அவளாக	உண்டாக்கிக்	ெகாண்ட	நிைனவன் 	அ .	 னல்
ஓ ம்	வழியில்	 ல்	சாய்ந்தாற்	ேபால ம்	நீர்	வழி	மிதைவப்	ேபால ம்,	 ைளயிட்ட
கா கள்	கயிற்றில்	ேகாைவ	ெபறல்	ேபால ம்,	தற்ெசயலான	ஒ 	தவிர்க்க	 யாத
நிைன 	என் 	அைதக்	 றேவண் ம்.

வட	கடலில்	இட்ட	 கத்த 	ஒன் 	பல்லாண் க்	காலமாகத்	தள் ண் 	மிதந்
மிதந் 	ெதன்கடலில்	இட்ட	 ைள ள்ள	 ழி	ஒன்றில்	வந் 	ெபா ந்திக்
ெகாள்வ 	மாதிரிப்	ெபா ந்திய	நிைன 	அ .

ஒவ்ெவா 	நா ம்	ெசம்பவழத்தீவின்	கைடவீதியில்	கலகலப் க் 	 ைறேவ
இ க்கா !	அன் ம்	அவ ைடய	கைடக் 	யார்	யாேரா	வந்தார்கள்!	சங்
வாங்கினார்கள்.	 த் ,	பவழம்	வாங்கினார்கள்.	வ பவர்க க் 	விற்பதற்காகச்
சங்ைக	எ த் க்	ெகா க் ம்	ேபா 	எல்லாம்	சங்ேகா 	ேசர்த் ப்	பி த் க்
ெகாண்ட	அந்த	ஆண்மகனின்	ைககள்	நிைன க் 	வ ம்.	உச்சிமரக்	கிைளயில்
நின் 	ெகாண் 	தன்	உயிைரக்	காப்பாற்றியதற்காக	நன்றி	 றி	அவ ைடய
வைளக்கரங்கைளப்	பற்றிக்	ெகாண் 	ஆனந்தக்	கண்ணீர்	சிந்திய	காட்சி
நிைன க் 	வ ம்.	அந்த	நிைன கெளல்லாம்	வ ம்	ேபா 	மதிவதனி	தன்ைன
மறந் 	தான்	இ க் ம்	கைடைய ம்,	கைடயி ள்ள	ெபா ள்கைள ம்	மறந்
எங்ேகா	ேபாய்	மீள்வாள்.

ேநற் க்	காைல	வைர	தன்ைன ம்,	தன் ைடயவர்கைள ம்	தன்	 ழ்நிைலைய ம்
பற்றித்	தான்	அவ க் 	நிைனக்கத்	ெதரிந்தி ந்த .	இப்ேபாேதா,
நிைனப்பதற் ம்	நிைன கைள	ஆ வதற் ம்	ேவ 	ஒ 	 தியவன்
கிைடத் விட்டான்.	ெசம்மண்	நிலத்தில்	மைழ	ெபய்த	பின்	நீ க் த்	தன்	நிறம்
ஏ ?	தன்	 ைவ	ஏ ?	தன்	மணம்	ஏ ?

மாைலயில்	அவ ைடய	தந்ைத	கைடக் 	வந் விட்டார்.	"ெபண்ேண!	கைடைய
நான்	பார்த் க்	ெகாள்கிேறன்.	உன் ைடய	அத்ைத	உன்ைன	வீட் க்
வரச்ெசான்னாள்,	நீ	ேபா"	என் 	அவைள	வீட் க் 	அ ப்பினார்.	வீட் க் ச்
ெசல்வதற்காக	அவள்	வீதியில்	இறங்கி	நடந் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	அவ க் ச்
சிறி 	ெதாைல 	 ன்னால்	நடந் 	ெகாண் ந்த	யாேரா	இரண் 	 ன்
ேப ைடய	ேபச் 	அவ ைடய	கவனத்ைதக்	கவர்ந்த .	ேவகமாக	நடந்
அவர்கைளக்	கடந் 	 ன்ேன	ெசன் 	விடாமல்	அவர்கள 	ேபச்ைசக்	ேகட் க்
ெகாண்ேட	பின்பற்றினாள்	அவள்.

"அேட!	உன்ைனப்	ேபால்	ெபரிய	 ட்டாள்	உலகத்திேலேய	இ க்க	 யாதடா?	ஆள்
தானாக	வ வில்	ேத க்	ெகாண் 	வந் 	நிற்ப 	ேபால்	நின்றான்.	நீ	வம் 	ேபசி



ேநரத்ைதக்	கடத்தியி க்காவிட்டால்	உடேன	அங்ேகேய	ஆைளத்
தீர்த்தி க்கலாம்."

"ேபாடா	மைடயா!	நாம்	தீர்ப்பதற் 	தயாராகிக்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	அவன்	தான்
உயிர்	தப்பினால்	ேபா ெமன் 	ஓட்டெம த் 	விட்டாேன?"

"நா ம்	 ரத்திக்	ெகாண் 	தாேன	ேபாேனாம்!	ஓ க்	ெகாண் ந்தவன்
தி ெரன் 	மாயமாக	மைறந் 	விட்டாேன?	நாம்	என்ன	ெசய்யலாம்?	பக்கத் ப்
தர்களிெலல்லாம்	 விப்	பார்த் ம்	அகப்படவில்ைலேய?"

"கடலில்	 தித்தி ப்பாெனன் 	எனக் த்	ேதான் கிறதடா!"
"எப்ப ேயா	தப்பிவிட்டாேன?	ேவேறா வர்	காணாமல்	உலா ம்	சித் 	வித்ைத	-	மாய
மந்திரம்,	வசியம்	ஏதாவ 	அவன்	ைகயிலி ந்த	அந்தச்	சங்கில்	இ ந்தி க் ேமா
என்னேவா?"

"மாயமாவ ,	வசியமாவ !	அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல.	கடலில்	தான்
தித்தி ப்பான்.	அப்ப யில்ைலயானால்	இன் 	காைலயில்	வி ந்ததிலி ந்

இவ்வள 	ேநரமாக	இந்தத்	தீ 	 வ ம்	 ற்றி	அைலந் ம்	எங்ேகயாவ
ஓரிடத்தில்	நம்	கண்ணில்	அகப்படாமல்	ேபாவானா?"

"நாைகப்பட் னத்தில்	ேபாய்	இறங்கிய ம்	நம்ைம	அ ப்பியவர்க க் 	நாம்	பதில்
ெசால்லியாக	ேவண் ம்!	இல்ைலயானால்	நாம்	ெசய்யா 	ேபான	ெசயைல	நமக்ேக
ெசய் 	வி வார்கேள!"

கைடசியாகப்	ேபசியவ ைடய	 ரலில்	பயம்	மிதந்த .	ெத க்ேகா 	வைர
வீதியில்	ேபாய்க்	ெகாண் ம்,	வந் 	ெகாண் ம்	இ க் ம்	மற்றவர்கைளப்	பற்றி
கவைலயில்லாமல்	இைரந் 	ேபசிக்	ெகாண் 	நடந்தார்கள்	அந்த	 வ ம்.
மதிவதனி	தற்ெசயலாகத்	ெத வில்	நடந் 	ெசல்பவள்	ேபால்	ேகட் க்	ெகாண்ேட
ெசன்றாள்.	அந்த	 ன் 	ேப ம்	ஒேர	மாதிரிச்	சிவப் 	நிறத்தில்	தைலப்பாைக
அணிந்தி ந்தனர்.	பார்ப்பதற் 	 ரடர்களாகத்	ேதான்றினர்.	அவர்கள்	ேபச்ைசக்
ேகட் 	எந்தச்	சந்ேதகத்ேதா 	அவள்	பின்	ெதாடர்ந்தாேளா	அ 	சரியாக
இ ந்த .	ேநற்றிர 	கடற்கைரயில்	அந்த	இைளஞைன	அவர்கள்	 ரத் ம்
ேபா ம்,	அவன்	வைல	 லம்	தன்னால்	மரக்கிைளக் த்	 க்கப்பட்ட	பின்	தாழம்
தரில்	ேத ய	ேபா ம்,	அந்த	 ரடர்க ைடய	உ வத்ைதச்	சரியாகக்	ெகாண்
நிைன 	ைவத் க்	ெகாள்ள	அவகாசமில்ைல	அவ க் .	இப்ேபா 	அவர்கைளக்
கா ம்	ேபா 	அவ க்ேக	அச்சமாக	இ ந்த .	அவர்கள்	ேபச்சிலி ந்
அ மானித் க்	ெகாண்ட	உண்ைமயால்	ெகாைல	ெசய்ய	ேவண் ெமன்ேற
அவர்கைள	யாேரா	 ண் விட் 	அ ப்பியி க் ம்	விவர ம்	அவ க் ப்
ரிந்த .	வீட் க் ப்	ேபாவைத	மறந் 	ேம ம்	பின்	ெதாடர்ந்தாள்	அவள்.	அவர்கள்



உைரயாடல்	ேம ம்	வளர்ந்த .

"ஈழத்தில்	ேபாய்ச்	ெசய்ய	ேவண் ய	ெகாைலைய	இைட	வழியிேலேய	ெசய்வதற்
நல்ல	வாய்ப் க்	கிைடத்த ,	தவற	விட் விட்ேடாம்."

"ெகால்லாவிட்டால்	என்ன?	அவன்	மட் ம்	நமக் ப்	பயந் 	ஓ க்	கடலில்
தித்தி ந்தால்	ெகான்ற 	மாதிரிதான்.	இந்தப்	பக்கத் 	கடல்	ஓரங்களில்
தைலகளின்	 ழக்கம்	அதிகம்.	அதனால்	தான்	எங் 	பார்த்தா ம்

கைரேயாரங்களில்	இ ம் 	வைலகள்	விரித்தி க்கிறார்கள்.	அவன்	கடலில்
தித்த 	ெமய்யானால்	நாம்	ெசய்ய	ேவண் ய	காரியத்ைத	 தைலகள்

ெசய்தி க் ம்."

மதிவதனி	இைதக்	ேகட் த்	தனக் ள்	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.	அவர்கள்	ேபச்
ெதாடர்ந்த .

"நம்	கைததான்	இப்ப 	ஆயிற்ெறன்றால்	நாம்	விழிஞத்தில்	இறக்கி	விட் 	வந்த
அந்த	 ன் 	ேதாழர்க ம்	என்ன	ெசய்தி க்கிறார்கேளா?"

"என்ன	ெசய்தால்	நமக்ெகன்ன?	நாம்	தி ம்பிவிட	ேவண் ய தான்.	நமக் 	இனி
ேவைல	இல்ைல."

வீதியின்	ஆரவாரம்	 ைறந் 	கடற்கைர	ெதாடங் ம்	தி ப்பத்தில்	அவர்கள்
தி ம்பிவிட்டனர்.	மதிவதனி	சிறி 	பின்	தங்கினாள்.	அ வைர	ெத வில்	ஆள்
நாமாட்ட ள்ள	கலகலப்பான	ப தியில்	அவர்கள்	ெசன்றதால்	ஒட் க்	ேகட் க்
ெகாண்ேட	பக்கத்தில்	ஒட் 	நடக்க	வசதியாக	இ ந்த .	இனி	அப்ப 	 யா .
ஆகேவ	அப் றம்	பார்த் க்	ெகாள்ளலாம்	என் 	தீர்மானித் 	வீட் க் ப்
ேபாய்விட்டாள்	அவள்.

ெபா 	மைற ம்	ேநரத் க் த்	தான்	வைல	விரிக் ம்	ப திைய	ஒட் யி ந்த
கடற்கைரக் 	அவள்	ெசன்ற	ேபா 	கடல்	தி ப்பத்தில்	 லிச்	சின்ன ம்,	பைனமரச்
சின்ன ம்	உள்ள	ெகா 	உச்சியில்	அைசய	அந்தக்	கப்பல்	 றப்பட் க்
ெகாண் ந்த .	அதன்	ேமல்	தளத்தில்	அவர்க ைடய	சிவப் த்
தைலப்பாைககள்	ெதரிந்தன.

'ஐேயா!	கடலில்	எங்ேகயாவ 	அவ ைடய	கப்ப ம்	இ ம்	சந்தித் க்
ெகாண்டால்?'	ேபதைமயான	இந்தக்	கற்பைன	மதிவதனிக் த்	ேதான்றிய	ேபா
அவள்	உடல்	ந ங்கிய .	அவ ைடய	கற்பைனகேளா	ைகயில்	சங்ேகா 	நிற் ம்
அவைனச்	 ற்றி	அவ ைடய	கப்பல்	ேபா ம்	கடலில்	மிதந்தன.



--------	
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நான் 	 ற ம்	திக் த்	திகாந்தரங்கெளல்லாம்	ஒேர	நீல	ெந 	நீர்ப்	பரப் .	யாேரா
ெசால்லித்	 ண் 	அ ப் வ 	ேபால்	அ க்க க்காய்	ஒன்றன்	பின்	ஒன்றாய்
நிரவி	ேமெல ந் 	நிமிர்ந் 	வ ம்	அைலகளின்	ஆனந்தக்	காட்சி.	 ழித்
ஓலமி ம்	காற் க் ம்,	அைலகளின்	ஆர்ப் க் ம்	அஞ்சாமல்	அந்தக்	கப்பல்
ெசன் 	ெகாண்ேட	இ ந்த .

"இளவரேச!	ேசார்ந் 	ேபாய்க்	காணப்ப கிறீர்கேள!	மிக ம்	கைளப்பாக	இ ந்தால்
ப த் க்	ெகாள்ளலாேம!"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.	இராசசிம்மன்	உண்ைமயில்
ேசார்ந் 	தான்	ேபாயி ந்தான்.	அதிக	ேநரக்	கடற்	பயணத்தின்	அ ப் 	அ .

கண்கள்	சிவந்தி ந்தன.	உடல்	ெந ப்பாய்க்	ெகாதித்த .	தைல	கனத் 	வலிப்ப
ேபாலி ந்த .	கீழ்த்தளத்தில்	ஒ 	மரக்	கம்பத்தின்	அ யில்	சாய்ந் 	ெகாண்
வீற்றி ந்தான்	இராசசிம்மன்.	அந்த	நிைலயில்	ஒற்ைற	நா யான	அவன்	உடைல ம்
கத்ைத ம்	பார்த்தால்	 ளத்திலி ந் 	தண்ேடா 	ெவளியில்	பறித் 	எறிந்த

தாமைர	ேபாலத்	ேதான்றிய .	அந்த	வாட்டத்ைதக்	கண் 	சக்கேசனாபதி
மனத்தில்	ேவ 	விதமாக	நிைனத் ப்	பயந்தார்.	'கடற்	காய்ச்சல்	மாதிரி	ஏதாவ
வ வதற் 	 ன்னறிவிப் தான்	அந்தச்	ேசார்ேவா?'	என் 	ேதான்றிய 	அவ க் .

கப்ப க் ள்	ெபா ள்கள்	ைவத்தி ந்த	ப திக் ப்	ேபாய்	ெமத்ெதன்றி க் ம்
கனமான	விரிப் 	ஒன்ைற ம்	சாய்ந் 	ெகாள்வதற் 	வசதியான
தைலயைணகைள ம்	எ த் க்	ெகாண் 	வந்தார்.	தளத்தில்	ஒ 	நல்ல	இடமாகப்
பார்த் 	விரிப்ைப	விரித்தார்.	இராசசிம்மைன	எ ந்தி க்கச்	ெசய்
ைகத்தாங்கலாக	நடத்தி	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்ப்	ப க்க	ைவத்தார்.
ைகயிலி ந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக ம்	ப க்ைகயிேலேய	பக்கத்தில்	ைவத் க்
ெகாண்டான்	அவன்.	அந்தச்	ெசயைலப்	பார்த்த	ேபா 	சக்கேசனாபதி
மனத் க் ள்	சிரித் க்	ெகாண்டார்.	வீர ம்,	 ழ்ச்சி ம்	 ைணெகாண் 	ஒ
நாட் ன்	அரியைணயில்	வீற்றி க்க	ேவண் ய	அரச	 மார க் 	இவ்வள
ழந்ைத	மனமா?	தன 	விைளயாட் ப்	ெபா ைளத்	தான்	 ங் ம்	ேபா ம்

பக்கத்தில்	ைவத் க்	ெகாண் 	 ங் ம்	சி 	பிள்ைளையப்	ேபான்றல்லவா
இ க்கிற 	இ ?'	-	அவர்	நிைனத்தார்.

"இந்த	சங் 	எப்ேபா ம்	உங்கள்	பக்கத்திேலேய	இ க்க	ேவண் மா?	கப்பல்	ஆ ம்
ேபா 	உ ண் 	எங்ேகயாவ 	ேபாய்வி ேம.	நான்	இைத	உள்ேள	ெகாண் 	ேபாய்
ைவத் 	வி கிேறன்"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 னிந் 	அைதக்	ைகயில்
எ க்க	 யன்றார்	அவர்.



"ேவண்டாம்!	அ 	இங்ேகேய	இ க்கட் ம்!"	ப த்தி ந்தப ேய	அவ ைடய
ைககைள	மறித் த்	த த் 	விட்டான்	அவன்.

"சரி!	 ங் ங்கள்"	-	இப்ப ச்	ெசால்லிவிட் 	நடந்தவர்	எைதேயா	நிைனத் க்
ெகாண்டவர்	ேபால்	ம ப ம்	அவன ேக	வந் 	 ழங்கால்கைள	ம த்
மண் யிட் 	அமர்ந்தார்.	இளவரசனின்	மார்ைப	 யி ந்த	பட் 	அங்கிைய
விலக்கி	வல 	ைகயால்	ெதாட் ப்	பார்த்தார்.	பின் 	ெநற்றியி ம்	ைகைய
ைவத் ப்	பார்த்தார்.	அவ ைடய	 கத்தில்	கவைல	வந் 	 ந்த .

"கண்கள்	எரிச்சலாக	இ க்கின்றதா	உங்க க் ?"

'ஆம்'	என்பதற் 	அைடயாளமாகத்	தைலயைசத்தான்	இராசசிம்மன்.

"நீங்கள்	கவனமாயி க்க	ேவண் ம்!	கடற்காய்ச்சைல	இ த் 	விட் க்	ெகாண்
ெதால்ைலப்படக்	 டா ."	அவர்	எச்சரிக்ைக	ெசய் 	விட் ப்	ேபானார்.	நிைனத் ப்
பார்க் ம்	ேபா 	அவ க் 	ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .	'தைல ைற
தைல ைறயாக	உரிைம	ெகாண்டாட	ேவண் ய	 ைய ம்	வாைள ம்
சிம்மாசனத்ைத ம்	 ட	இப்ப ப்	பக்கத்தில்	ைவத் க்	ெகாண் 	பா க்காக்கத்
ெதரியவில்ைல.	கப்பலில்	ஒ 	 ைலயி ள்ள	அைறயில்	அைடப்பட் க்
கிடக்கின்றன	அைவ.	ஏேதா	ஒ 	தீவில்	எவேளா	ஒ 	ெபண்ணிடம்	விைலக்
வாங்கிய	இந்தச்	சங் க் 	இவ்வள 	ேயாகம்,	 ப்	ெபா ள்	ேமாகம்.

'ஊம்!	யாைர	ெநாந் 	ெகாள்வ ?	உலகத்தில்	ெபண்	சம்பந்தப்பட்ட	எந்தப்
ெபா க் ம்	மதிப் 	உயர்ந் 	ெகாண்ேட	ேபாகிற '	என் 	தளத்தில்	நடந்
ெகாண்ேட	 த்த 	அவ ைடய	வாய்.

உடல்	தளர்ந் 	ப த் க்	ெகாண் ந்த	இராசசிம்ம க் 	கண்	இைமகள்	ெசா கி
விழிகள்	ேமற்	கவிந்தன.	உடலின்	அ பவங்க க் ம்,	உள்ளத் க் ம்	ஏேதா
ெந ங்கிய	ெதாடர் 	இ க் ம்	ேபா ம்.	காைலயில்	ெசம்பவழத்	தீவிலி ந்
றப்ப கிறவைர	உற்சாகமாக	இ ந்த	அவன்	மன ம்	இப்ேபா 	தளர்ந்தி ந்த .
தன்	ெசயல்களால்	ஏற்பட் க் ம்	விைள கைளப்	பற்றிெயல்லாம்	கற்பைன
ெசய் 	பார்த்த 	அவன்	உள்ளம்.	க ங் ளிர்	காலத்தில்	ெவந்நீ க் ள்	உடைல
க்கிக்	ெகாண்டால்	இதமாக	இ க் ேம!	அ ேபால்	ப க்ைகயில்	ப த் க்

ெகாண்ேட	கண்கைள	 க்	ெகாண் 	நிைன கைள	எங்ெகங்ேகா	படரவி வ
கமாக	இ ந்த 	அவ க் .

ஒவ்ெவா வர்	 கமாக,	ஒவ்ேவார்	இடமாக,	அவன்	 ன்	ேதான்றிய .	நிைன
ந வித்	 யில்	த ம்	ஓய்ந்த	நிைல.	காற் 	மண்டலத்தின்	எட்ட	 யாத



உயரத் க் 	உடலின்	கனம்	 ைறந் 	 ண்ணிய	உணர் கேள	உடலாகி	ெமல்லப்
பறப்ப 	ேபான்ற	தன்	வசமற்றேதார்	பரவசத்தில்	ஆழ்ந்தி ந்த 	மனம்.

மைல ச்சி ம்,	வான் க ம்,	கடல்	ஆழ ம்,	நிலப்பரப் ம்,	இைவயைனத்தின்
ெப ைம ம்,	கம்பீர ம்	ஒன்றாய்ச்	சைமந் 	ஒ 	 கமாக	மாறி	அவன்
கண்க க் 	அ கில்	ெந ங்கி	வ கிற .	பயந் 	ேபாய்	அவன்	கண்கைள
இ க்கி	 க்	ெகாள்கிறான்.

'இராசசிம்மா!	நீ	அசட் த்தனமாக	நடந் 	ெகாண் 	விட்டாய்.	என்ெனன்னேவா
ெபரிய	எண்ணங்கைள	எண்ணிக்	ெகாண் 	உன்ைன	வரவைழத் 	இைடயாற்
மங்கலத்தில்	இரகசியமாகத்	தங்க	ைவத்ேதன்.	நான்	எைத	எைதேய	திட்டமிட் க்
ெகாண் 	ெசய்ேதன்.	நீ ம்	எைத	எைதேயா	திட்டமிட் க்	ெகாண் 	தான்
என்னிடம்	வந் 	தங்கினாய்	என்ப 	இப்ேபா 	 ரிகிற .	என்ன	ெசய்யலாம்?	எப்ப
நடக் ேமா,	அப்ப 	நடத்திக்	ெகா ப்பதற் 	விதிக் ச்	சிறி ம்	சம்மதமில்ைல."

ெபரிய	கண்டாமணியின்	நாக்ைகக்	ைகயின்	வலிைம	ெகாண்ட	மட் ம்	இ த்
விட் 	விட் 	அ ப்ப 	ேபால்	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைத ம்	ஒவ்ெவா 	அைறயாக
அவன்	கன்னத்தில்	ேமாதிவிட் ச்	ெசவிக் ள்	 ந்த .	பயந் 	ெகாண்ேட
ெமல்லக்	கண்ைணத்	திறக்க	 யல்கிறான்	அவன்.	ஆனால்	கண்ைணத்
திறப்பதற் 	 ன்ேப	மகாமண்டேல வரரின்	 கம்	கண் க் ள்ேளேய	 ந்
வந் 	ெதரிவ ேபால்	அவ க் ப்	 லனாகிற .

ம ப ம்	சில	கணங்கள்	காற் 	மண்டலத்தில்	பறப்ப 	ேபால்	ஒ 	பரவசம்
ஏற்பட்ட .

அந்தப்	பரவசத்ைதக்	கைலத் க்	ெகாண் ,	' ழந்தாய்!'	என் 	ஒ 	 ரல்
உலகத் க்	க ைணையெயல்லாம்	உள்ளடக்கிக்	ெகாண் 	ஒலித்த .
இராசசிம்மன்	தன்ைனப்	ெபற்ெற த்த	அன்ைனயின்	 கத்ைதக்	கண்டான்;
ெநஞ்ைச	ெநகிழ்த்த ,	' ழந்தாய்'	என்ற	அந்தக்	 ரல்.	உலகில்	தாயின்	 ரைலத்
தவிர	ேவ 	எந்தக்	 ர ம்	ஏற்ப த்த	 யாத	ெநகிழ்ச்சி	அ .

'ெசல்வா!'	இத்தைன	வய ம்	ெபா ப் ம்	ஏற்பட்ட	பின் ம்	உனக் 	இன் ம்
விைளயாட் ப்	 த்தி	ேபாகவில்ைலேய,	அப்பா!	யாரிடம்	விைளயாடலாம்,	யாைர
ஏமாற்றலாம்	என் 	 டவா	உனக் த்	ெதரியாமற்	ேபாய்விட்ட ?
மகாமண்டேல வரர்	எவ்வள 	ெபரியவர்?	நம்	நலனி ம்	நாட் 	நலனி ம்
எவ்வள 	அக்கைற ள்ளவர்?	அவர்	உனக் க்	ெக தல்	ெசய்ய	 ற்ப வாரா?
அவைரக்	 ட	நம்பாமல்	இப்ப 	நடந் 	ெகாண் 	விட்டாேய	நீ?	இைடயாற்
மங்கலத்தில்	வந் 	மைறந் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	உன்	தாையப்	பார்க்க
ேவண் ெமன்ற	 ப் 	உன்	மனத்தில்	ஒ 	தரம்	 ட	ஏற்படேவயில்ைலயா



ழந்தாய்?	நீ	வந் 	பார்க்க	ேவண் ெமன் 	உன்	மனத்தில்	ஒ 	 ைறயாவ
நிைனத்தி ந்தாேல	ேபா ம்.	அ ேவ	என்	தாய்ைமக் 	ெவற்றிதான்.	அரியைண
ஏறி	அரசாண் 	வீரச்	ெசயல்கள்	 ரிந் 	ெதன்பாண் 	நாட் 	மக்கள்
மனங்கைளெயல்லாம்	கவரேவண் ய	நீ	அந்த	அரியைணைய ம்	அர ரிைமப்
ெபா ள்கைள ேம	கவர்ந் ெகாண் 	ேபாய்விட்டாேய!	யா க் ம்	ெதரியாமல்
இப்ப க்	கவர்ந் 	ெகாண் 	கள்வைனப்	ேபால்	ேபாவதற் 	உனக் 	ெவட்கமாக
இல்ைலயா,	அப்பா?	ஆற்றங்கைர	மரம்	ேபால்	ெசழித் க்	ெகாழித் ப்	ெப 	வாழ்
வாழ்ந்த	உன்	தந்ைதையப்	ேபால்	ெதன்பாண் 	நாட்ைட	ஆ ம்	வீரம்,	கடகம்
ெசறிந்த	உன்	ைககளில்	இ க் ெமன் தான்	நான்	நம்பிக்	ெகாண் க்கிேறன்!	நீ
என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறாேயா?'	-	அந்தக்	 ரல்	ஒலி	நின் 	ேபாயிற் .

'ஐேயா,	அம்மா!'	என் 	அலறி	விட	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த 	 மார
பாண் ய க் ம்.	ஆனால்	அப்ப 	அலற	 யாம ம்	அழ	 யாம ம்	ஏேதா	ஓர்
உணர்ச்சி	அவன்	வாையக்	கட் 	விட்ட 	ேபாலி ந்த .	வாயி ந் ம்	நாவி ந் ம்,
ேபசத்	ெதரிந் ம்,	அவன்	ஊைமயானான்.

'நீங்கள்	மிக ம்	ெபால்லாதவர்!	உங்க க் 	இரக்கேம	கிைடயா .	கல்ெநஞ்
உைடயவர்'	-	 கத்தி ம்	கண்களி ம்	ெபாய்க்	ேகாபம்	 க்கக்	 ழல்வாய்ெமாழி
அவன்	 ன்	ேதான்றினாள்.
' ழல்வாய்ெமாழி!	நீ	என்ைன	மன்னித் வி .	நான்	உன்னிடம்	ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமல்	வந் விட்ேடன்'	என் 	எைதேயா	ெசால்வதற்காக	அவன்	வாையத்
திறந்தான்.

ஆனால்	அந்தப்	ெபண்ணின்	ேபச் 	அவைன	வாையத்	திறக்கேவ	விடவில்ைல.
ஆத்திரமைடந் 	 ப்பா 	ேபாட்டாள்	அவள்.	'நீங்கள்	ேபசாதீர்கள்!	ேபா ம்,	உங்கள்
ேபச் .	ேபசிப்	ேபசி	என்ைன	ஏமாற்றினீர்கள்.	அத்தைன ம்	ெவளிேவடம்.	உட க்
ேவடம்	ேபாட் க்	ெகாள்ளத்தான்	உங்க க் த்	ெதரி ெமன் 	நிைனத்தி ந்ேதன்.
நீங்கேளா	மனத்தில்,	நிைனவில்,	அன்பில்,	ேபச்சில்,	எல்லாவற்றி ம்	ெவளிேவடம்
ேபா கிறீர்கள்.	நீங்கள்	ெபரிய	கள்வர்,	மிகப்	ெபரிய	கள்வர்.	உலகத் க்
களவர்க க்ெகல்லாம்	ெபான்ைன ம்,	ெபா ைள ம்	தான்	தி டத்
ெதரிந்தி க்கிற .	உங்க க் 	அேதா 	மனத்ைத ம்	தி 	ஏமாற்றிவிட் ப்
ேபாகத்	ெதரிகிற .	ஐயா	இளவரேச!	நீங்கள்	ெகட் க்	காரர்	என் 	உங்கள்
மனத்தில்	எண்ணேமா?'

படபடப்பாகப்	ேபச்ைசக்	ெகாட் விட் 	மைறந் 	விட்ட 	இைடயாற் 	மங்கலத்
இளங் மரியின்	மதி கம்.	அப் றம்	சமீபத்தில்	அவன்	சந்தித்த,	சந்திக்காத,	யார்
யா ைடய	 கங்கேளா,	எந்த	எந்த	இடங்கேளா,	அவன்	கண் ன்	ெதரிந்
மைறந்தன.	நாராயணன்	ேசந்தன்,	தளபதி	வல்லாளேதவன்,	பகவதி,	விலாசினி,
ஆசிரியர்பிரான்,	பவழக்கனிவாயர்,	இைடயாற் 	மங்கலத் ப்	படேகாட் ,



பாண் நாட் க்	 ற்றத்	தைலவர்கள்,	அரசாங்க	அதிகாரிகள்	ஒவ்ெவா வர்
க ம்	அவன்	பார்ைவக் 	 ன்னால்	ேதான்றி	மைறந் 	ஏசி	இைரந் ,	சினந்

ேப வ 	ேபால்	ேதான்றின.	ேகாட்ைட,	அரண்மைன,	இைடயாற் மங்கலம்,
பறளியா ,	வசந்த	மண்டபம்,	 மரிக்	ேகாயில்,	விழிஞம்,	 சீந்திரம்,	மின்னல்
மின்னலாக,	ஒளிவட்டம்	ஒளிவட்டமாக,	அந்த	இடங்கள்	அவன்	உணர் க் ப்
லனாகி	மைறந்தன.

எல்லாவற் க் ம்	இ தியில்	கடல்	 வற் த்	ெதரிந்த	நீர்ப்	பிரளயத்தின்	ேமல்
சக்கேசனாபதி	அ கில்	 ைண	நின் ,	ஒ 	கப்பலில்	அவைன	எங்ேக	அைழத் க்
ெகாண் 	ேபாகிறார்.	ெசம்பவழத்	தீ ,	கைடவீதி,	மதிவதனி,	வலம் ரிச்	சங் ,
உயி க் 	ேநர்ந்த	ஆபத் ,	 தைல	வைலயில்	 ண் 	தப்பிய 	-	நிைன கள்	-
ைக	பிறழாமல்	ஒவ்ெவான்றாகத்	ெதாட கின்றன.

சிரித் க்	ெகாண்ேட	மதிவதனி	அவ க் 	 ன்	ேதான் கிறாள்.	அவன்
ஆவேலா 	எ ந் 	ஓ ப்	ேபாய்	அவள்	ெகா 	உடைலத்	த விக்	ெகாள்கிறான்.
அடடா!	அந்த	இன்ப	அரவைணப்பில்	தான்	என்ன	 கம்?	எ ம் ம்	ேதா ம்	நரம் ம்
இைணந்த	மனிதப்	ெபண்ணின்	உடல்	ேபாலவா	இ க்கிற 	அ ?	மலர்களின்
ெமன்ைம ம்,	அ தத்தின்	இனிைம ம்,	மின்னலின்	ஒளி ம்	கலந் 	கவின்
ெபற் 	இளைம	ரசம்	 சிய	ஒ 	கந்தர்வச்	சிைல	அவள்	உடல்!	அவன்	த வலில்
கண்ெணா 	கண்ணிைன	கலப் ற் 	நிற் ம்	அவள்	நாணிக்	கண்	 ைதத் ச்
சிரிக்கிறாள்.	வல 	இதழ்	 மிடத்தில்	சிரிப் 	 ழித் க்	 ழி ம்	சமயத்தில்	தன்
ைகயால்	 ம் த்தனமாகக்	கிள் கிறான்	அவன்.

ெபாய்க்காக	வலிப்ப 	ேபால	ந க்கிறாள்	அவள்.	அந்த	இனிய	நிைல	 வற் த்
தைடயற் 	வளர்ந் 	ெதாடராய்	நீண் 	ெகாண்ேட	ேபாகிற .

அப்ேபா 	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	ஓ 	வந் ,	'நீ	ஓர்	அசடன்?'	என்
ச்சலி கிறார்.	அவ ைடய	அன்ைன	ஓ 	வந் ,	'உனக் 	இன் ம்

விைளயாட் ப்	 த்தி	ேபாகவில்ைல'	என்கிறார்.	 ழல்வாய்ெமாழி	ஓ வந் ,	'நீங்கள்
ெபால்லாதவர்'	என் 	ெபாறாைமேயா 	கத் கிறாள்.	சக்கேசனாபதி	சிரித் க்
ெகாண்ேட	'நீங்கள்	இன் ம்	 ழந்ைதயாகேவ	இ க்கிறீர்கேள?'	என் 	 ற்றம்
மத் கிறார்.	அத்தைன	 ரல்க ம்	மண்ைடையப்	பிளப்ப 	ேபால்	ஒன்றாகச்

ேசர்ந் 	ஒலிக்கின்றன.	அவன்	பயந் 	ேபாய்	மதிவதனிைய	இன் ம்	இ க்கித்
த விக்	ெகாள்கிறான்.

'ஐேயா!	இெதன்ன	உங்கள்	உடல்	இப்ப 	அனலாய்ச்	 கிறேத?'	என் 	பதறிப்
ேபாய்ச்	ெசால்கிறாள்	அவள்.	இராசசிம்மனின்	உடல்	ெவடெவடெவன்
ந ங்கிய .	'ெபண்ேண!	இந்தக்	கனைவத்	தீர்க் ம்	ம ந் 	நீதான்'	என்
அவைளத்	த விய	ைககைள	எ க்காமேல	ெசால் கிறான்	அவன்.	தி ெரன்



யாேரா	ைகெகாட் ச்	சிரிக் ம்	ஒலி	கடல்	ஒலிேயா 	கலந் 	ேகட்கிற .	காற்
மண்டலத்தில்	 ண் ணர்ேவ	உடலாகி	ேமேல	எட்டாத	உயரத்தில்	பறந்
ெகாண் ந்த	இராசசிம்மனின்	உடல்	'ெபாத்ெதன் '	தைரயில்	வந் 	வி ந்தைதப்
ேபால்	ஒ 	ெபரிய	அதிர்ச்சி.	அந்த	அதிர்ச்சிையத்	தாங்கிக்	ெகாண் 	அவன்
ெமல்லக்	கண்கைளத்	திறக்கிறான்.	எதிேர	கப்பல்	தளத்தில்	சக்கேசனாபதி	அவன்
அ ேக	சிரித் க்	ெகாண் 	நின்றார்.	தன்	ைககளினால்	ப க்ைகயின்	பக்கத்தில்
இ ந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக	ெநரித் 	வி வ 	ேபால்	த விக்	ெகாண் ப்பைத
அப்ேபா 	தான்	உணர்ந்தான்	அவன்.	அவர்	சிரிப்பதன்	காரணம்	 ரிந்த .

அத்தைன ம்	கன !	 யாக்	கன !	என் 	தான்	அதற் 	 ேவா!
இராசசிம்மன்	ெவட்கமைடந் 	சங்ைகப்	பற்றித்	த விக்	ெகாண் ந்த	தன்
ைககைள	எ த்தான்.	" க்கத்தில்	இப்ப யா	அ ைக ம்	சிரிப் மாக	மாறி	மாறி
உளறிப்	பிதற் வீர்கள்?	நான்	பயந்ேத	ேபாேனன்.	நீங்கள்	இந்தச்	சங்ைக	அ த்திய
விதத்ைதப்	பார்த்தால்	உங்கள்	பி யின்	இ க்கம்	தாங்காமல்	இ 	உைடந்
வி ேமா	என் 	அஞ்சிவிட்ேடன்"	சக்கேசனாபதி	 றினார்.	அவன்	அ கில்
னிந் 	உட்கார்ந் 	மீண் ம்	மார்ைப ம்,	ெநற்றிைய ம்	ெதாட் 	நீவிப்	பார்த்தார்.

அவர்	 கம்	 ங்கிச்	சி த்த .

"உங்க க் க்	காய்ச்சல்	தான்	வந்தி க்கிற !	நான்	நிைனத்த 	சரியாகப்
ேபாயிற் "	என் 	பதட்டத்ேதா 	 றிவிட் ப்	ேபார்ைவைய	எ த் 	நன்றாகப்
ேபார்த்திவிட்டார்.	இராசசிம்மன்	அவைரப்	பார்த் 	மிரள	மிரள	விழித்தான்.	கப்பல்
அைறக் ப்	ேபாய்	ஏேதா	ஒ 	ைதலத்ைத	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	அவன்
மார்பி ம்	ெநற்றியி ம்	 	பறக்கத்	ேதய்த் த்	தடவிக்	ெகா த்தார்.
--------	
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அரண்மைனத்	ேதாட்டத் 	மரத்த யில்	தளபதிைய	அந்தரங்கமாகச்	சந்தித்த	பின்
பகவதிக் ச்	 ப்பாகத்	திட்டமிட் க்	ெகாண் 	ெசய்ய	ேவண் ய	சில
காரியங்கள்	இ ந்தன.	அண்ணன்	அவளிடம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாயி ந்த
ெசயல்கள்	எத் ைணப்	ெபரியைவ?	அவற்ைற	ஒ ங்காக ம்,	பிற க் த்
ெதரியாம ம்	ெசய் 	 ப்பதற் 	எவ்வள 	 ழ்ச்சி ம்,	சா ரிய ம்	ேவண் ம்?

தைமயனின்	அந்தச்	ெசாற்கள்	அவ ைடய	ெசவிகளில்	ஒலித் க்	ெகாண்ேட
இ ந்தன.

"நீ	என் ைடய	தங்ைக...!	இந்தச்	 ழ்நிைலயில்	என் ைடய	தங்ைகயிடமி ந்
நான்	சில	வீரச்	ெசயல்கைள	எதிர்பார்க்கிேறன்."

நாட் ன்	பயங்கரமான	 ழ்நிைலைய	விளக்க	அண்ணன்	உதாரணமாகக்	 றிய
ன்பக்	கைதைய	நிைனத் க்	ெகாண்ட	ேபா 	அவ ைடய	கைத	 ம்

திறைமைய	எண்ணிச்	சிரிப் 	வந்த 	அவ க் .	'எவ்வள 	இரகசியமாக
எவ்வள 	நம்பிக்ைகேயா 	அண்ணன்	இந்தக்	காரியங்கைள	அவளிடம்
ஒப்பைடத் ப்	ேபாயி க்கிேறன்?'	இைத	எண் ம்	ேபா 	மட் ம்	ஈ ல்லாத
ெப மிதத்ைத	அைடந்தாள்	பகவதி.	எல்லாப்	ெபா ப் கைள ம்	தன் ைடயதாக
இ த் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	ெசயலாற்ற	 ந் ம்	ஒ 	வீர க் 	உடன்	பிறந்தவள்
தான்	அப்ப ப்பட்ட	ெப மிதத்ைத	அைடயலாம்.

அவள்	ேதாட்டத் க் ப்	ேபாய்விட் த்	தி ம்பி	வந்த	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்
ஆசிரியர்	மகள்	விலாசினி	அவைளத்	ேத க்	ெகாண் 	வந்தாள்.

"என்ன யம்மா!	தி ெரன் 	உன்ைன	இங்ேக	காணவில்ைல?	சிறி 	ேநரத் க்
ன்னால்	இங் 	வந்ேதன்.	நீ	இல்லாததால்	தி ம்பிப்	ேபாய்விட்ேடன்"	என்றாள்

விலாசினி.

"அதங்ேகாட்டாசிரியர்	பிரானின்	அ ைமப்	 தல்வியார்	ேத க்	ெகாண் 	வரப்
ேபா ம்	விவரம்	 ன்ேப	ெதரிந்தி ந்தால்	நான்	இந்த	இடத்ைத	விட்
நகர்ந்தி க்கேவ	மாட்ேடன்.	மன்னித்த ள	ேவண் ம்"	என் 	சிரிக்காமல்
ேபசினாள்	அவள்.	விலாசினி	ெசல்லமாகக்	ேகாபித் க்	ெகாள்வ 	ேபால்
பகவதிைய	உ த் ப்	பார்த்தாள்.

"ேபா ம்,	ேகலிப்	ேபச் !	சற் 	 ன்	எங்ேக	ேபாயி ந்தாய்	நீ?"



"ேகட்கிற	ேகள்விையப்	பார்த்தால்	உன்னிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	நான்	எங் ம்,
எதற் ம்	ேபாய்விட் 	வரக் டா 	ேபால்	அல்லவா	இ க்கிற ?"	என்றாள்	பகவதி
வியப் டன்.

"ேபா	ேபா!	நன்றாகப்	ேபாய்விட் 	வா.	எனக்ெகன்ன	வந்த ?	உன்ைனப்
ேபாகக் டா 	என் 	த க்க	நான்	யார்?	மகாராணி	உன்ைனப்	பார்த் க்
ப்பிட் க்	ெகாண் 	வரச்	ெசான்னார்கள்.	அதனால்	தான்	வந்ேதன்!"

ஒ 	பிணக் மில்லாமேல	சண்ைட	ேபா வ 	ேபால்	இப்ப ப்	ெபாய்க்	ேகாபத்ேதா
ேபசிக்ெகாள்வ 	அந்த	இ 	ெபண்க க் ம்	ெபா ேபாக்கான	ஒ
விைளயாட் .	'மகாராணி'	என்ற	ெபயைர	விலாசினி	எ த்த டன்	பகவதி
கலவரமைடந்தாள்.	விலாசினிதான்	ஏதாவ 	அரட்ைட	அ ப்பதற் த்	ேத
வந்தி ப்பாள்	என் 	எண்ணி	வம் 	ேபசிய	பகவதி	பரபரப் ற் ,	"ஐேயா!
மகாராணியா	 ப்பிட்டார்கள்?	வந்த டேன	இைதச்	ெசால்லியி க்கக்	 டாதா
நீ?"	என் 	அவைளத்	 ரிதப்ப த்தி	வினவினாள்.

"ஏன 	பத கிறாய்?	ஒன் ம்	அவசரமான	காரியமில்ைல.	ேகாட்டாற் ச்	சமணப்
பள்ளியிலி ந் 	அந்த	ெமாட்ைடத்	தைலச்	சாமியார்கள்	வந் 	மகாராணியிடம்
ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்களிடமி ந் 	மகாராணி	ஏேதா	ஒ 	பாட்ைட
எ தி	வாங்கி	ைவத் க்	ெகாண்டார்.	அைத	உன்	வாயால்	பண்ேணா 	பா க்
ேகட்க	ேவண் ம்	ேபால்	ஆைசயாக	இ க்கிறதாம்!"	என்றாள்	விலாசினி.

"இவ்வள தானா?"

"இவ்வளேவதான்	ெசய்தி.	நீ	அன் 	நிலா	 ற்றத்தில்	என்	நடனத்தின்	ேபா
பா ய	தி வாசகப்	பாட்ைடக்	ேகட்டதிலி ந்ேத	உன் ைடய	 ரலில்	மகாராணிக்
ஒேர	ேமாகம்."

"ஏன்?	உன்	நாட் யத்தில்	மட் ம்	ேமாகமில்ைலயாக் ம்?"	விலாசினிைய	எதிர்த் க்
ேகட்டாள்	பகவதி.

"சரி	சரி.	நீ	வா.	மகாராணிையப்	ேபாய்ப்	பார்த் விட் 	வந் 	அப் றம்	நமக் ள்
வம்பளக்கலாம்"	என் 	 ரைலக்	க ைமயாக்கிக்	ெகாண் 	பகவதிையக்
ப்பிட்டாள்	அவள்.

அவசரம்	அவசரமாக	உைட	மாற்றி	அலங்கரித் க்	ெகாண் 	விலாசினிேயா
றப்பட்டாள்	பகவதி.



மகாராணி	அவர்கைள	அன்ேபா 	வரேவற்றாள்.	"பகவதி	இன் 	என்	உள்ளம்	பல
காரணங்களினால்	அலமந் 	கிடக்கிற .	இந்த	மாதிரிக்	கவைலகைள	மறக்கத்
ெதய்வத்ைத	நிைனக்க	ேவண் ம்.	அல்ல 	தீந்தமிழ்	இைசையக்	ேகட்க
ேவண் ம்.	ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்	வந் 	கவைலக் 	ம ந்தளித் ப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்.	அவ ம்	ேபாய்விட்டார்.	உன் ைடய	வாயால்	பா க்	ேகட்க
ேவண் ெமன்பதற்காகேவ	அவரிடம்	இந்தப்	பாட்ைட	நான்	எ தி	வாங்கிக்
ெகாண்ேடன்."

பகவதியின்	ைகயில்	அந்த	ஓைலையக்	ெகா த்தார்	மகாராணி.	ஒ 	தரம்
வாய்க் ள்	 த்தாற்	ேபால்	பா ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	அதற் 	பண்
நிர்ணயம்	ெசய்யச்	சில	கணங்கள்	பி த்தன	அவ க் .

"ேதவி!	இந்தப்	பாடைலப்	பழம்பஞ் ரப்	பண்ணி ம்	பாடலாம்.	இந்தளப்	பண்ணி ம்
பாடலாம்."

"இரண் ம்	தனித்தனியாகப்	பா க்காட்ேடன்.	ேகட்கலாம்!"	மகாராணியிடமி ந்
ஆைண	பிறந்த .

ேமானத்ைதக்	கிழித் க்	ெகாண் 	பழம்பஞ் ரம்	எ ந்த .	பின் 	இந்தளம்
இனிைம	பரப்பிய .	பகவதிேய	வீைண ம்	வாசித் க்	ெகாண்டாள்.	ெபால
ெபாலெவன் 	 க் வியைல	அள்ளிச்	ெசாரிவ 	ேபால்	ஒ 	ெமன்ைமைய	எங் ம்
இைழய	விட்ட 	அவள்	 ரல்.	ெசவிவழிப்	 ந் 	பாய்ந்த	அந்த	இனிைமயில்
தன்ைன	மறந் 	இலயித் ப்	ேபாய்ச்	சிைலயாய்	வீற்றி ந்த	மகாராணிக் ச்
யநிைன 	வந்த .	பகவதி	பாடல்	ஓைலையத்	தி ப்பி	அளித்தாள்.

" ழந்ைதகேள!	நம் ைடய	தமிழ்	ெமாழிக் 	எவ்வள 	ஆற்றல்	இ க்கிற
பார்த்தீர்களா?	ேபசினால்	ஒ வைக	இனிைம;	பா னால்	ஒ 	வைக	இனிைம;
எ தினால்	ஒ வைக	இனிைம.	இைறவன்	தந்த	ெமாழிக் ள்	எத்தைன	ேகா
இன்பங்கைள	ைவத்தி க்கிறான்!"	என் 	மகாராணி	வியந் 	 றினார்.

பாடற்	பண்களின்	ெபயர்கைளப்	பற்றிய	ஆராய்ச்சி,	நாட் யத்தில்	ெமய்பா
வைககள்	-	இவ்வா 	எைத	எைதேயா	பற்றி	மகாராணிேயா 	சிறி 	ேநரம்
உைரயா க்	ெகாண் ந் 	விட் 	விைடெபற் க்	ெகாண் 	 றப்பட்டனர்	அந்தப்
ெபண்கள்	இ வ ம்.	ேபா ம்	ேபா 	விலாசினி	ம ப ம்	பகவதியின்	வாையக்
கிண் னாள்.	"இப்ேபா 	நீேய	ெசால்!	மகாராணிக் 	உன் ைடய	பாடலில்	எவ்வள
ஆைச	ெதரி மா?"

"ேபா ,	ைபத்தியேம!	ஆைலயில்லாத	ஊ க் 	இ ப்ைப ச்	சர்க்கைர	மாதிரி	தான்
நீ ம்	நா ம்.	ஏேதா	ஆ க்ெகா 	கைல	அைற ைறயாகத்	ெதரி ம்.	உனக்



நாட் யம்	ெதரிந்த	அள 	பாடத்	ெதரியா .	எனக் ப்	பாடத்	ெதரிந்த	அள 	ஆடத்
ெதரியா .	எல்லாக்	கைலக ம்	ெதரிந்த	ெபண்கள்	எத்தைனேயா	ேபர்
இ க்கிறார்கள்.	இைடயாற் 	மங்கலத் 	நங்ைக	 ழல்வாய்ெமாழி	-	அவைள
நீ ம்	நா ம்	சி 	வயதில்	பார்த்த ,	இப்ேபா 	அவள்	எப்ப 	இ க்கிறாளாம்
ெதரி மா?	ஆடல்,	பாடல்,	ேபச் ,	சிரிப் ,	பார்ைவ,	அத்தைன ம்	அத்தைனக்
கைலகளாம்	அவளிடம்.	அவள்	இங் 	வந் 	மகாராணிேயா 	ஒ 	நான் 	ஐந்
நாட்கள்	ெந ங்கிப்	பழகி	விட்டால்	நீ ம்,	நா ம்	பின் 	இ க் மிடேம	ெதரியா !"
-	பகவதி	நி த்தாமல்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	ேபானாள்.	தி ெரன் 	ெதாடர்பில்லாமல்
அவள்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நங்ைகையப்	பற்றிப்	ேப வதற் க்
காரணெமன்னெவன் 	விலாசினிக் 	விளங்கவில்ைல.	அவள்	வியப்
அைடந்தாள்.

"ஏத 	அம்மா?	தி ெரன் 	அந்தப்	ெபண்ணின்	ேமல்	உனக் 	இவ்வள
ெபாறாைம?"

"ெபாறாைமயாவ ,	ஒன்றாவ ?	அவைளப்	பற்றி	இன்ைறக் ச்	சில	ெசய்திகள்
ேகள்விப்பட்ேடன்.	அதிலி ந் 	அேத	நிைன !"	என்றாள்.

"யாரிடத்தில்	ேகள்விப்பட்டாேயா?"	விலாசினியிடமி ந் 	இக்ேகள்விைய	பகவதி
எதிர்பார்க்கேவ	இல்ைல.	வாய்	தவறிப்	ேபச் வாக்கில்	தனக் 	இரகசியமாகக்
றப்பட்டவற்ைற	ெவளிப்பைடயாக	ெவளியிட் விட்டைத	எண்ணி	உதட்ைடக்

க த் க்	ெகாண்டாள்.	'ெகாஞ்சம்	ெபாறாைம	தைலகாட் னால்	என்ைனப்	ேபான்ற
ஒ 	ெபண்	எவ்வள 	சாதாரணமாக	அைதக்	காட் க்	ெகாண் 	வி கிறாள்?'
என் 	தன்ைனேய	க ந் 	ெகாண்டாள்.
"என்ன 	பகவதி!	ேகட்கிேறன்.	பதில்	ெசால்லாமல்	சிந்தைனயில்
ஆழ்ந் விட்டாய்?"

பகவதி	அவ ைடய	ேகள்விக் 	பதிேல	ெசால்லாமல்	ேபச்ைச	ேவ 	திைசயில்
மாற்றிப்	பார்த்தாள்.	ஆனால்	அவள்	விடவில்ைல.	பகவதிையத்	 ைளத்ெத த்
விட்டாள்.

"இைடயாற் 	மங்கலத் ப்	ெபண்ைணப்	பற்றித்	ெதரியாமல்	உன்னிடம்	ெசால்லி
விட்ேடன 	அம்மா!	நீ	என்ைனத்	 ண் த்	 ண் 	ேகள்வி	ேகட் 	வாையப்
பி ங்காேத!"	என் 	சிறிதள 	க ைமயான	 ரலில்	எரிந் 	வி ந்தாள்	பகவதி.
விலாசினிக் 	 கம்	 ண் 	விட்ட .	ேப வதற் 	ஒன் ம்	ேதான்றாமல்
வாயைடத் ப்	ேபாய்	நின்றாள்	அவள்.	அந்த	நிைலயில்	பகவதிேயா
அங்கி ப்பதற்ேக	பி க்கவில்ைல	அவ க் .

"நான்	அப் றம்	வந் 	சந்திக்கிேறன்!	இப்ேபா 	உன்	மனநிைல	சரியில்ைல



ேபாலி க்கிற "	என் 	ெசால்லிவிட் 	அங்கி ந் 	ேபாய்விட்டாள்.	"விலாசினி!
மனநிைலெயல்லாம்	சரியாகத்தான்	இ க்கிற .	நீ	ேபாகாேத,	சிறி 	ேநரம்	இ ;
ேபசிக்	ெகாண் க்கலாம்"	என் 	பகவதி	 ப்பிட் ம்	அைதக்	காதில்	வாங்கிக்
ெகாள்ளாதவள்	ேபால்	நிற்காமல்	ேபாய்விட்டாள்	அவள்.

"அடாடா!	வீணாக	இவள்	மனத்ைதப்	 ண்ப த்தி	விட்ேடேன"	என் 	உள் ர
வ ந்தினாள்	பகவதி.	பின் 	ஏேதா	ஒ 	திட்டமான	 க் 	வந்தவள்	ேபான்ற
கபாவத் டன்	தான்	தங்கியி ந்த	அந்தப் ரப்	ப தியின்	அைறக்கதைவ

அைடத் 	உட் றமாகத்	தாழிட்டாள்.

அப்ப க்	கத 	அைடத் த்	தாழிடப்ப வைதக்	கீேழ	ேதாட்டத் 	வழியாக	இறங்கிப்
ேபாய்க்	ெகாண் ந்த	விலாசினி	பார்த் விட் ப்	ேபானாள்.	"இ ந்தாற்
ேபாலி ந் 	பகவதிக் 	என்ன	வந் விட்ட ?"	என்ற	சிந்தைனதான்	அவள்
உள்ளத்தில்	ேபா ம்	ேபா 	 ரண் 	ெகாண் ந்த .	ெகாஞ்ச	ேநரத் க் ப்	பின்
தன்	தந்ைத	அதங்ேகாட்டாசிரியைர	சந்தித்த	ேபா 	அவள்	அைத ம்	மறந் 	விட
ேநர்ந்த .

"விலாசினி!	நாைள	காைலயில்	நா ம்	பவழக்கனிவாய ம்	ஊ க் ப்	 றப்பட
ஏற்பா 	ெசய்தி க்கிேறாம்.	நீ	எங்கேளா 	வ கிறாயா?	அல்ல 	இங்ேக
அரண்மைனயிேலேய	இன் ம்	சில	நாட்கள்	தங்கியி க்கப்	ேபாகிறாயா?	உன்
வி ப்பம்	ேபால்	ெசய்யலாம்.	நான்	எைத ம்	வற் த்தவில்ைல.	நீ	இங்ேக
தங்கியி ந்தால்	மகாராணியா க் ம்	ஆ தலாக ம்,	 ைணயாக ம்	இ க் ம்
ேபாலி க்கிற .	உன்	ேதாழி	பகவதி	ேவ 	இங் 	இ க்கிறாள்.	உங்கள்
இ வைர ம்	சமீபத்தில்	ஊ க் ப்	ேபாகவி ம்	ேநாக்கம்	மகாராணியா க் ம்
இல்ைல	என்பைத	அவர்கேளா 	ேபசிக்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	 றிப்பாக
அறிந்ேதன்"	என் 	மகளிடம்	 றினார்	ஆசிரியர்பிரான்.	இங்கி ப்பதா?	ஊ க் ப்
ேபாவதா?	என் 	ஒ 	சி 	ேபாராட்டம்	இரண்ெடா 	விநா கள்	அவள்	மனத்தில்
நிகழ்ந்த .

"அவசரமில்ைல!	நிதானமாக	ேயாசித் ச்	ெசால்லம்மா"	என்றார்	அவ ைடய
அ ைமத்	தந்ைத.

"ேயாசிப்பதற் 	இதில்	என்ன	இ க்கிற 	அப்பா?	நான்	இ ந்ேத	வ கிேறன்.
நீங்கள்	ேபாய்விட் 	வா ங்கள்!"	ஒ 	தீர்மானமான	 டன்	தந்ைதக்
ம ெமாழி	 றிவிட்டாள்	அவள்.

"மிக ம்	நல்ல !	இைதத்தாேன	நா ம்	ெசான்ேனன்"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட
ெசால்லிவிட் ப்	ேபாய்விட்டார்	ஆசிரியர்பிரான்.



என்னதான்	எ த்ெதறிந் 	ேபசிவிட்டா ம்	பழக்கமானவர்கைளச்
சந்திக்காமலி க்க	மனம்	ஒப் வதில்ைலேய?	பகவதியிடம்	ேபசிக்	ெகாண் க் ம்
ேபா 	மன றி 	ஏற்பட் த்	தி ெரன் 	தான்	அ கி ந் 	வந் விட்டைத	அவள்
தப்பாக	எ த் க்	ெகாள்வாேளா	என்ற	எண்ணம்	அன்றிர 	ப க்ைகயில்	ப த்த
ேபா 	மீண் ம்	விலாசினிையப்	பற்றிக்	ெகாண்ட .	அப்ேபா 	இர 	பத் ப்
பதிெனா 	நாழிைகக் 	ேமலாகியி க் ம்.	அரண்மைனயில்	அைமதி	பரவத்
ெதாடங்கியி ந்த .	பகவதிையப்	ேபாய்ப்	பார்த் 	அவேளா 	சிறி 	ேபா 	ேபசிக்
ெகாண் ந் விட் 	வந்தால்	தான்	நிம்மதி	உண்டா ம்	ேபாலி ந்த .
விலாசினிக் 	மிக	ெமன்ைமயான	 பாவம்.	பிறர்	தன்ைன	ேநாகச்	ெசய்தா ம்	சரி,
தான்	அறியாமல்	பிறைர	ேநாகச்	ெசய்தா ம்	சரி,	விைரவில்	அதற்காக
வாட்டமைடந் 	வி வ 	அவள்	இயல் .	உறக்கம்	வராமல்	மஞ்சத்தில்	இேத
நிைனேவா 	 ரண் 	ெகாண் ந்த	விலாசினி,	'ேபாய்	அவைளப்	பார்த் ப்
ேபசிவிட்ேட	தி ம் வ '	-	என்ற	உ தி டன்	கிளம்பினாள்.	 ன்ெபல்லாம்	அவர்கள்
ஒேர	இடத்தில்	அ க ேக	ேசர்ந் 	ப த் க்	ெகாள்வார்கள்.	 க்கம்

ங் வார்கள்.	இப்ேபா 	தனித்தனிேய	அவரவர்கள்	தங்கியி ந்த	இடங்களில்
ப த் க்	ெகாண்டதால்	'விலாசினி	ப த் த்	 ங்கியி ந்ததால்	என்ன
ெசய்வ ?'	என்ற	சந்ேதகம்	ேபா ம்	ேபா 	அவ க் 	ஏற்பட்ட .
' ங்கியி ந்தால்	ேபசாமல்	தி ம்பி	வந் 	வி ேவாம்.	காைலயில்	பார்த் க்
ெகாள்ளலாம்'	என் 	தனக் த்தாேன	சமாதான ம்	ெசய் 	ெகாண் 	ேமேல
நடந்தாள்.

விலாசினி	பகவதியின்	அைறவாசைல	அைடந்த	ேபா 	அைறக் ள்
விளக்ெகரிவ 	ெதரிந்த .	' ங்கவில்ைல.	விழித் க்	ெகாண் தான்
இ க்கிறாள்	ேபா ம்'	என் 	தனக் ள்	ெமல்லச்	ெசால்லிக்	ெகாண்டாள்
விலாசினி.	அைறயின்	கத 	அைடத் 	உட் றமாகத்	தாழிட் ப்ப 	ேபால்
ெதரிந்த .	விலாசினிக் க்	கதைவத்	தட்டலாமா,	ேவண்டாமா	என் 	தயக்கம்
ஏற்பட்ட .	அைறக் ள்	எட் ப்	பார்த் விட் த்	தட்டலாம்	என் 	அைறக்	கதவின்
இடப்பக்கம்	இ ந்த	சாளரத்ைத	ெந ங்கி	உள்ேள	எட் ப்	பார்க்க	 யன்றாள்
அவள்.	 வரில்	சாளரம்	அவ ைடய	உயரத்ைத	விட	அதிகமான	உயர ள்ள
இடத்தில்	அைமந்தி ந்ததனால்	எட்டவில்ைல.

என்ன	ெசய்வெதன் 	ெதரியாமல்	திைகப் ம்	வியப் ம்	அைடந் 	 ற் ம்	 ற் ம்
ம ண் 	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றாள்	விலாசினி.	அப்ேபா 	அங்ேக	ஒ
ைலயில்	கிடந்த	மர	 க்காலி	அவ க் 	அபயமளித்த .	அந்தப்	ப தியில்

விதானத்தி ள்ள,	சரவிளக் கைள	ஏற்றவ ம்	அரண்மைன	பணிப்ெபண்கள்
உயரத் க்காக	அைத	இ த் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	அதன்	ேமல்	நின்
விளக்ேகற் வார்கள்.	விளக்ேகற்றிய ம்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்வி ம்	அந்த
க்காலிைய	அன் 	மறந் 	ேபாய்	அங்ேக	ேபாட் விட் ப்	ேபாயி ந்தனர்.	அந்த
க்காலிைய ம்	அங்ேக	அைத	விட் ப்	ேபான	அரண்மைனப்



பணிப்ெபண்கைள ம்	மனமார	வாழ்த்திவிட் 	ஓைசப்படாமல்	அைதத்	 க்கிச்
சாளரத்ைத	ஒட் னாற்	ேபாலச்	 வர்	அ ேக	கீேழ	ைவத்தாள்.

கால்	சிலம் கள்	ைகவைளகள்	ஓைசப்பட் 	விடாமல்	ெம வாக	 க்காலியின்	ேமல்
ஏறி	நின் 	உள்ேள	பார்த்தாள்.	அவ ைடய	கண்கள்	அகன் 	விரிந் 	ெசவிகள்
வைர	நீண்டன.	வியப்பின்	எல்ைலயா	அ !	அைறக் ள்	பிரம்மாண்டமான
நிைலக்கண்ணா க் 	 ன்னால்	இைடயில்	வா ம்	தைலயில்	அழகாகத்
தைலப்பாைக ம்	தரித் ப்	ெபண்ைமச்	சாயல்	ெகாண்ட	 க ள்ள	ஓர்	இைளஞன்
நின் 	அழ 	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்.	விலாசினி	வியப் ,	திைகப் ,	பயம்,
சந்ேதகம்	எல்லா	உணர்ச்சிகைள ம்	ஒ ங்ேக	அைடந்தாள்.	ேம ம்	உற் ப்
பார்த்தாள்.	உண்ைம	ெதரிந்த	ேபா 	அவ க் ச்	சிரிப் 	வந்த .	 க ம்
மலர்ந்த .

இைளஞனாவ ,	கிழவனாவ ;	பகவதிதான்	ஆண்	ேவடத்தில்	கண்ணா க்
ன்	நின் 	அழ 	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	உற் ப்	பார்த் 	அைத

நிதானிக்கச்	சில	விநா கள்	பி த்தன	அவ க் .	உள்ேள	பகவதி	இ ந்த
நிைலையப்	பார்த்த	ேபா 	அவள்	அந்த	ேவடத்ேதா 	எங்ேகா	கிளம்பத்	தயாராகிக்
ெகாண் ப்ப 	ேபால்	ேதான்றிய .

விலாசினி	சட்ெடன் 	 க்காலியிலி ந் 	இறங்கி	அங்ேக	அதிக	இ ட்டாயி ந்த
ஒ 	 ைலயில்	ப ங்கி	நின் 	கவனிக்கலானாள்.	பகவதி	கதைவத்	திறந்
ெகாண் 	ெவளிேய	வந்தாள்.	அைறவாசலில்	கிடந்த	இரண் 	 ன்
மாவ க்களில்	ஒன்ைற	எ த் த்	ேதாட்டத் ப்	பக்கமாக	எரிந்தாள்.	அங்ேக
சலசலப் 	உண்டாயிற் .	ம கணம்	ஆபத் தவிகள்	தைலவனின்	தைல	மாமரத் ப்
தரிலி ந் 	எட் ப்	பார்த்த .	பகவதி	ஏேதா	ைசைக	ெசய் 	விட் க்	கீேழ
இறங்கிப்	ேபானாள்.	 ைழக்காத ம்	ஆண்	உைடயிலி ந்த	பகவதி ம்
மதிேலாரமாகப்	ப ங்கிப்	ப ங்கி	எங்ேகா	ெசல்வைத	மைறந் 	நின்ற	விலாசினி
கவனித்தாள்.	பின் 	தி ம்பிப்	ேபாய்ப்	ப த் க்	ெகாண்டாள்.	வி ந்த ம்	அவள்
தந்ைத	ஊ க் ப்	 றப்பட்ட	ேபா ,	பி வாதமாக	அவ ம்	ஊ க் க்	கிளம்பின
கண் 	அவள்	தந்ைத	ஆச்சரியம்	அைடந்தார்.
--------	
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ஆத்திரம்	ெகாண்ட	ேபார்வீரனின்	ைகயில்	வில்	வைளவைதப்	ேபால்
ழல்வாய்ெமாழியின்	 வங்கள்	வைளந்தன.	அரண்மைனயிலி ந் 	நாராயணன்

ேசந்த ம்	ேவளா ம்	வந்தி ப்பதாகக்	ேகள்விப்பட்ட ம்	அவர்கைளக்
காண்பதற்காக	இைடயாற் 	மங்கலத் 	அந்தப் ர	ேமல்மாடத்திலி ந் 	கீேழ
ப யிறங்கி	வந் 	ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	தன்	தந்ைத	தனக் 	அதிகம்	ெசல்லம்
ெகா த் க்	ெக த் 	விட்டதாக	நாராயணன்	ேசந்தன்	யாரிடேமா	 றிக்
ெகாண் ந்த	அந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட்ட டன்	அவைனச்	சந்திக்காமேல
தி ம்பி	விடலாம்	என் 	 ட	அவள்	எண்ணினாள்.	அத்தைன	ேகாபம்	அவ க்
உண்டாயிற் .	'தன்	தந்ைதக் 	அந்தரங்கமானவனாக	இ க்கலாம்.	ெந ங்கிப்
பழகி	ஒட் ற 	ெகாண் க்கலாம்.	ஆனால்,	அதற்காகத்	தன்ைனப்	பற்றி	அப்ப ப்
ேபச	அவ க் 	என்ன	உரிைம?'

ஆத்திர	மி தியால்	அவைனப்	பார்க்காமேல	தி ம்பிப்	ேபாய்விட	நிைனத்தவள்
அப்ப ச்	ெசய்யவில்ைல.	அவனிடேம	ஆத்திரம்	தீர	ேநரில்	ேகட் 	வி வெதன்
வந்தாள்.	எவ்வள 	க ைமயான	 ழ்நிைலயாக	இ ந்தா ம்	தன்னிடம்	சிரித் ப்
ேபசி	அரட்ைடய க் ம்	நாராயணன்	ேசந்தன்	அன் 	அவ்வா 	ேபசிய 	அவள்
உள்ளத்தில்	உைறத்த .

ேவகமாகக்	கீேழ	இறங்கிப்	ேபாய்	ஒன் ம்	ேபசாமல்	சினத்ைதக்	காட் ம்	 கக்
றிப் டன்	அவன்	 ன்	நின்றாள்.	படேகாட் 	ேவளா ம்,	சில	ெமய்க்காவல்

வீரர்க ம்	 ழ	நின் 	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேசந்தன்	அவள்	அ கில்	வந்
நின்ற ம்	ேபச்ைச	நி த்தினான்.	 ழல்வாய்ெமாழியின்	பக்கமாகத்	தி ம்பி,
"அம்மணி!	வணக்கம்...	தங்கைளத்	தான்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் க்கிேறன்.
ற்றத்தைலவர்கள்	 ட்டம்	 ந்த ம்	தவிர்க்க	 யாத	காரணங்களால்

மகாமண்டேல வரர்	அரண்மைனயிேலேய	ெதாடர்ந் 	தங்க	ேநரிட் 	விட்ட .
ஆனா ம்	தாங்கள்	இங்ேக	இப்ப ெயல்லாம்	நடக்க	விட் வி வீர்கெளன்
நாங்கள்	கனவி ம்	நிைனக்கவில்ைல.	தங்கள்	தந்ைத	அதிகமாகக்
கவைலப்ப ம்ப யான	 ழ்நிைலையத்	தாங்கள்	உண்டாக்கியி க்கிறீர்கள்!"

ழல்வாய்ெமாழி	 வங்க க் 	ேமேல	ெநற்றி	ேம 	 ைடக்க,	 கம்	சிவக்க
ேகாபத்	 ப் டன்	இைரந்தாள்.

"ஐேயா!	ேபா ம்,	நி த் ங்கள்.	நீங்கள்	மிக ம்	ெபரியவர்.	எத்தைனேயா
ம்பங்களில்	எவ்வளேவா	தந்ைதமார்க க் 	அறி ைரக்	 றிப்	பழகியவர்.

உங்கள்	அறி ைர	கிைடக்காததனால்	தான்	என்	தந்ைத	அநாவசியமாக	எனக் ச்



ெசல்லம்	ெகா த் ப்	பாழாக்கி	விட்டார்.	இனிேமலாவ 	அவ க் 	தக்க
சமயத்தில்	அறி ைர	 றி	எனக் 	ெசல்லம்	ெகா த் 	விடாமல்	பார்த் க்
ெகாள் ங்கள்."

அவளிடமி ந் 	வார்த்ைதகைள	வாங்கிக்	கட் க்	ெகாண்ட	நாராயணன்	ேசந்தன்
சிறி 	ேநரம்	அந்தப்	ெபண்ணின்	ேகாபத்ைதப்	ேபாக்க	வைக	ெதரியாமல்
தயங்கினான்.	அவைளப்	பற்றித்	தான்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தைதப்	ப யிறங்கி
வ ம்	ேபா 	அவள்	ேகட் க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறாள்	என்ப 	அவ க் ப்
ரிந் 	விட்ட .

"வ த்தப்பட் க்	ெகாள்ளாதீர்கள்.	நான்	சற் 	 ன்	தங்கைளப்	பற்றி	இங்ேக
ேபசிக்	ெகாண் ந்தைதத்	தாங்கள்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந்தி க்கிறீர்கள்
ேபாலி க்கிற .	நான்	ஒன் ம்	தவறாகச்	ெசால்லிவிடவில்ைல.	மகாமண்டேல வரர்
இல்லாத	சமயத்தில்	இங் 	நடந்தி க் ம்	கவைல	த ம்	நிகழ்ச்சிகைள	நிைனத்
உணர்ச்சி	வசப்பட் 	அவ்வா 	ேபசியி ப்ேபன்.	அைத	ஒ 	தவறாக	எ த் க்
ெகாண் 	என்	ேமல்	ேகாபித் க்	ெகாள்ளக்	 டா ."

"உங்கள்	ேமல்	ேகாபித் க்	ெகாள்வதற் 	நான்	யார்?	அப்ப ேய	ேகாபித் க்
ெகாண்டா ம்	என் ைடய	ேகாபம்	உங்கைள	என்ன	ெசய் 	விடப்	ேபாகிற ?"

ழல்வாய்ெமாழி	சமாதானப்பட் 	வழிக் 	வ வதாகத்	ெதரியவில்ைல.	ேகாபம்
வ ம்	ேபா 	ெபண்க க் 	இயல்பாக	ஏற்ப ம்,	வீம் ம்,	 ரண் ம்	அவளிட ம்
இ ந்தன.	நாராயணன்	ேசந்தன்	 ைழந்தான்;	ெகஞ்சினான்;	என்ெனன்னேவா
ேபசி	அவைளச்	சமாதானப்ப த்த	 யன்றான்.	வீம் 	நீ த்தேத	தவிரக்
ைறயவில்ைல.	உலகத்தில்	சிரமப்பட் த்தான்	ெசய்ய	 ம்	என்ற	வைகையச்

ேசர்ந்த	காரியங்களில்	ெபண்களின்	வீம் க்	ேகாபத்ைதச்	சமாதானப்ப த் வ ம்
ஒன் 	என	அவ க் த்	ேதான்றிய .

கைடசியாக,	அவைளச்	சமாதானப்ப த்தி	 ந்த	ேபா 	தான்	ேசந்த க்
நிம்மதியாக	 ச் 	வந்த .
"நீங்கேள	இப்ப க்	ேகாபித் க்	ெகாண்டால்	நான்	என்ன	ெசய்வ ?	உங்கள்	தந்ைத
உங்கைள	உடன்	ைவத் க்	ெகாண் 	ெசய்ய	ேவண் ய	ெபரிய	ெபரிய
ெசயல்கைளெயல்லாம்	என்னிடம்	ஒப் வித்தி க்கிறார்.	 க்கிய ம்,	அவசர ம்
வாய்ந்த	ெசய்திகைள	அ ப்பியி க்கிறார்.	நாம்	கலந் 	ேபசி	ஒ 	 க் 	வர
ேவண் ம்.	நீங்கள்	 ரண் 	பி த்தால்	ஒன் ம்	ஆகா ."

" க்கிய ம்	அவசர ம்	இல்லாத	ேநரம்	அப்பா க் 	எப்ேபா தான்	இ ந்த ?
நாட்ைடப்	பற்றி ம்	அரசாங்கத்ைதப்	பற்றி ம்	கவைலப்பட் க்	கவைலப்பட் த்
தம் ைடய	உடல்	நலத்ைதப்	பற்றிக்	கவைலப்	ப வதற் 	ேநரம்	இல்ைலேய



அவ க் .	ெவளிேய	யாரிட ம்	ெசால்லாமல்	ெபா க்	கவைலகைள ம்,
ன்பங்கைள ம்,	மனத்தில்	ேதக்கி	ைவத் க்	ெகாண் 	என்ன	 கம்	கிைடத்

விட்ட 	அவ க் ?"	 ழல்வாய்ெமாழியின்	ேபச் 	பி வாதத்திலி ந் 	விலகிப்
ேபாய்த்	தந்ைதயின்	ேமல்	அ தாபமாக	ெவளிவந்த .

"உங்க க்ேக	அைவெயல்லாம்	நன்றாகத்	ெதரிந்தி க்கின்றனேவ,	அம்மணி!
உங்கள்	தந்ைதக் 	இ க் ம்	ெபா ப் கைள ம்,	கவைலகைள ம்	ெசால்லி
நீங்கேள	இரக்கப்ப கிறீர்கள்.	தம 	மாளிைகயில்	தம்	ெபா ப்பில்
ைவக்கப்பட் ந்த	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	ெகாள்ைள	ேபாய்	விட்டெதன்
ெதரிந்தால்	அவர்	எப்ப ?	அதிர்ச்சியைடயாமல்	இ க்க	 ம்?"	ேசந்த ைடய
ேபச் 	வளர்கிற	விதத்ைதக்	கண் 	 ழல்வாய்ெமாழிக் 	ேவ 	வைக	அச்சம்
ஏற்பட்ட .	'வசந்த	மண்டபத்திலி ந்த	 றவி	காணாமற்	ேபான 	பற்றி ம்
தன்னிடம்	அவன்	 ண் த்	 ைளத் 	ஏதாவ 	ேகள்விகள்	ேகட்பாேனா?'	என்
சிறி 	கலவரமைடந்த 	அவன்	உள்ளம்.	இந்தக்	கலவர ம்,	தந்ைதயிடமி ந்
அவன்	ெகாண் 	வந்தி க் ம்	 க்கியச்	ெசய்திகைளத்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்
ஆவ ம்	அவள்	சினத்ைதப்	ேபாக்கிவிட்டன.

பிறர்	எந்தச்	ெசய்திையத்	தன்	வாயிலி ந் 	ேகட்பதற் 	அதிக	ஆர்வத்ேதா
த் க்	ெகாண் க்கிறார்கேளா	அந்தச்	ெசய்திைய	உடன யாகச்	ெசால்லி
த் 	விடாமல்	அவர்க ைடய	ஆவைலத்	ெதாடரச்	ெசய் 	தன்	காரியத்ைதச்

சாதித் க்	ெகாள் ம்	தந்திரத்ைத	ேமற்ெகாண்டான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

"மகாமண்டேல வர ைடய	தி க் மாரியிடம்	அதிகப்ப யான	ேகள்விகைளக்
ேகட் ப்	 ண்ப த்த	ேவண் ெமன் 	நான்	க தவில்ைல.	அேத	சமயத்தில்
ஒன் ம்	ேகட்க	வி ம்பாம ம்	இ க்க	 யவில்ைல!"

"ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	என்ன	இ க்கிற ?	இங்ேக
நடந்தவற்ைறெயல்லாம்	தான்	அம்பலவன்	ேவளான்	அங் 	ெதளிவாகச்
ெசால்லியி ப்பாேன."

ழல்வாய்ெமாழியிடமி ந்த்	ெகாஞ்சம்	அைமதியாகப்	பதில்	வந்த .	 ன்பி ந்த
படபடப் ம்	ஆத்திர ம்	இல்ைல.	நாராயணன்	ேசந்தன்	சிரித் க்	ெகாண்டான்.	'ஏ,
அப்பா!	தங்கம்	நி க் ம்	ெபரிய	வணிகைனப்	ேபால்	மகாமண்டேல வரர்தான்	ஒ
ெசால்	மிகாமல்,	ஒ 	ெசால்	 ைறயாமல்,	எண்ணி	அளந் 	அளந் 	ேப வார்
என்றால்	அவ ைடய	 தல்வி	அவைரக்	காட் ம்	அ த்தமாக	இ க்கிறாேள'
என் 	அவன்	மனத் க் ள்	நிைனத் க்	ெகாண்ட	நிைனப்பின்	சாையதான்
சிரிப்பாக	ெவளிப்பட் 	மைறந்த .

"என்னிடம்	எைதெயல்லாேமா	ேகட் 	ேநரத்ைதக்	கடத் கிறீர்கேள	தவிர,	என்



தந்ைத	உங்களிடம்	 றி	அ ப்பியி ப்பதாகச்	ெசான்ன	 க்கியச்	ெசய்திகைளப்
பற்றி	நீங்கள்	 றப்	ேபாவதாகேவ	ெதரியவில்ைலேய?"

"அவற்ைற	இந்த	அகால	ேநரத்தில்	இங் 	நான்	விவரித் க்	ெகாண் ப்பைதக்
காட் ம்	நீங்கேள	ப த் த்	ெதரிந் 	ெகாள்வ 	நல்ல .	உங்கள்	தந்ைத
உங்க க்ெகன் 	அந்தரங்கமாக	எ தி	அ ப்பியி க் ம்	விரிவான	தி கத்ைத
உங்களிடம்	ெகா த் விட் ப்	ேபாகிேறன்.	அைதப்	ப த் 	எல்லாவற்ைற ம்	நன்
சிந்தித் 	ஒ 	 க் 	வா ங்கள்.	நாைளக்	காைலயில்	வி ந்த ம்	உங்கைளச்
சந்திக்கிேறன்."

ேசந்தன்	மகாமண்டேல வரரின்	அந்தரங்கத்	தி கத்ைத	அவளிடம்	எ த் க்
ெகா த் விட் த்	 ங்கச்	ெசன் 	விட்டான்.

மனத்தில்	ெப ம்	ஆவைல ம்,	பரபரப்ைப ம்	அடக்கிக்	ெகாண் 	அந்தத்
தி கச்	 ேளா 	தன்	தனியைறக் ச்	ெசன்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அைதப்
ப த் 	அறிந் 	ெகாள்வதற் 	 ன்	அவள்	மனத்தில்	பல்ேவ 	உணர்ச்சிகள்
த மாறின.	தந்ைத	என்ன	எ தியி ப்பாேரா	என் 	எண் ம்	ேபாேத	பயம்,
பதற்றம்,	வியப் 	அத்தைன ம்	அவைளப்	பற்றிக்	ெகாண்டன.	அவள்	இ ந்த	அைற
அவ ைடய	கன்னிமாடத்தின்	ேமற்ப தியில்	ஒ க் ப் றமாக	இ ந்த .
அவ ைடய	அணிகலன்கள்,	அலங்காரப்	ெபா ள்கள்,	இைசக்க விகள்
இைவெயல்லாம்	மைறந்தி ந்த	அந்தத்	தனியைறயில்	பிறர்	அதிகம்	பழக

யா .	பணிப்	ெபண்கள்	வண்ண	மகளிர்	 ட	 ன்	அ மதியின்றி	அந்த
அைறக் ள்ேள	வரக் டா .

அைறக் ள்	மங்கலாக	எரிந் 	ெகாண் ந்த	தீபச்	 டரின்	ஒளிையத்
ண் விட்டாள்.	 டர்	 தித்ெத ந்த .	ஒளி ம்,	வனப் ம்	மிக்க	அந்த	அைறயின்

ெபா ட்கள்	தீப	ஒளியில்	கவர்ச்சி	ெசறிந் 	காட்சி	அளித்தன.	எத்தைன	விதமான
யாழ்கள்?	எவ்வள 	வைக	மத்தளங்கள்?	இன் ம்	இைச,	நாட் யக்	கைலகளில்
பயிற்சி ள்ளவர்கள்	பயன்ப த் ம்	வைக	வைகயான	நளின	கைலக்	க விகள்
நாற் ற ம்	அைறயில்	ெதன்பட்டன.	 ழல்வாய்ெமாழி	தீபத்தின்	கீேழ	அமர்ந்
தி கத்ைதப்	பிரித்தாள்.	தந்ைதயின்	தி கத்ைதேய	பார்ப்ப 	ேபால்	அவள்
விழிகளில்	பயபக்தி	ஒளிர்ந்த .

'ஒ வர்	மற்ெறா வ க் 	எ த் 	 லம்	எ தி	அ ப் ம்	ெசய்திக் 	தமிழில்
'தி கம்'	என் 	எவ்வள 	ெபா த்தமாகப்	ெபயரிட் க்கிறார்கள்!	ஒ வர்
எ தியைதப்	ப க் ம்	ேபா 	ப க்கிறவ க் 	எ தியவரின்	 கம்	தாேன
நிைன க் 	வ கிற !'

தந்ைதயின்	 கத்ைத	நிைன ப த்திக்	ெகாண்ட	ேபா 	ெபயர்ப்	ெபா த்தத்ைதப்



பற்றிய	இந்த	அழகிய	கற்பைன ம்	அவ க் த்	ேதான்றிய .	தி கத்ைதப்
ப க்கலானாள்.

"அ ைமப்	 தல்வி	 ழல்வாய்ெமாழிக் ,	எல்லா	நலங்க ம்	ெப க,
மங்கலங்கள்	யா ம்	ெபாலிக.

ெசல்வக்	 மாரி!	என் ைடய	இந்தத்	தி கத்ைத	ப க்கத்	ெதாடங் ம்	 ன்,
ப த் க்	ெகாண் க் ம்	ேபா ,	ப த்த	பின்	ஒவ்ெவா 	நிைலயி ம்	உன்
மனத்தில்	எந்ெதந்த	உணர்ச்சிகள்	அைலேமா ம்	என்பைத	இைத	எ ம்
ன்னாேலேய	இங்கி ந்ேத	என்னால்	நிைனத் ப்	பார்க்க	 கிற .	ஆனா ம்

எ த	ேவண் யைதெயல்லாம்	உனக் 	எ தித்தான்	ஆக	ேவண் ம்.

எப்ேபா ேம	உன்	தந்ைதக் 	வியப் 	உணர்ச்சி	 ைற 	என்ப 	உனக் த்	ெதரி ம்.
எைத ம்	எதற்காக ம்	ஆச்சரியமாகக்	க தாமல்	சர்வ	சாதாரணமாக
நிைனப்பவ க் 	அதிசயங்களி ம்	அ ர்வ	அற் தங்களி ம்	எப்ப 	ஈ பா
இ க்க	 ம்?	ஆச்சரியம்	எவ்வா 	ஏற்பட	 ம்?	உணர்ச்சி	மயமாகேவ
வாழ்பவர்களால்	வாழ்க்ைகயில்	எதி ம்	ஒட் க்	ெகாண் 	கலந் 	எைத ம்
அ பவிக்க	 கிற .	உணர்ச்சிகைள	ெவன் 	 ளியம்	பழ ம்	அைத	 க்
ெகாண் க் ம்	ஓ ம்	ேபால்	ஒட்டாமல்	வாழ்ந்தால்	சமய	சமயங்களில்
ேவதைனப்படத்தான்	ேவண் யி க்கிற .	ஆச்சரியப்படத்	ெதரியாதவன்
மற்றவர்க க் 	ஆச்சரியப்	ெபா ளாகேவ	ஆகிவி கிறான்.	என்ைனப்	ேபான்ற
ஒ வன்	தன்	அறிவால்	மட் ேம	வாழ்ந் 	பார்க்க	 யன்றால்	என்ைனச்
ற்றியி க் ம்	பல்லாயிரம்	ேபர்க க் 	நான்	ஒர்	ஆச்சரியம்,	ஒ 	 திர்	என்

ஆகிவி கிேறன்.	அப்ப 	ஆ ம்	ேபா 	சந்தர்ப்பங்கள்	என்ைனக்	காைல	வாரி	விட
ஒவ்ெவா 	கண ம்	ெந ங் கின்றன.

தல்வி!	அம்பலவன்	ேவளான்	வந் 	 றிய	ெசய்திகள்	ஆச்சரியப்படத்	ெதரியா ,
அதிர்ச்சி ற	அறியாமல்	இ ந்த	எனக் ம்	அவற்ைற	உணர்த்தி	விட்டன.
மற்றவர்க க் த்	ெதரிந் 	விடாமல்	நா ம்	ஆச்சரியப்பட்ேடன்.	நா ம்
அதிர்ச்சியைடந்ேதன்.	உன்னால்	எனக் 	ஏற்பட்ட	ேதால்விகள்,	அைவ	ேபாகட் ம்!
நான்	அங்கி ந் 	 றப்ப ம்	ேபா 	எவ்வள 	எச்சரிக்ைக	ெசய் 	விட் ப்
றப்பட்ேடன்?	'ெபண்ேண!	வசந்த	மண்டபத்தில்	வந் 	தங்கியி க் ம்	' றவிைய
ஒவ்ெவா 	கண ம்	அ கி ந் 	கவனித் ப்	ேபணிக்	ெகாள்ள	ேவண் ய 	உன்
ெபா ப் .	அந்நியர்கைள	அவேரா 	சந்தித் ப்	பழக	விடக்	 டா '	என் 	நான்
றிவிட் 	வந்த	அறி ைரைய	நீ	 றக்கணித் 	விட்டாய்	ேபா ம்!	 றவியாக

வந் 	தங்கியி ந்த 	யார்	என் 	நீேய	ெதரிந் 	ெகாண் ப்பாய்.
ெதரியாமலி ந்தால்	நாராயணன்	ேசந்தன்	விளக் வான்.

'யாேரா	வந்தார்கள்,	சந்தித்தார்கள்,	வசந்த	மண்டபத்தில்	 ப்	ேபசினார்கள்.



ம நாள்	வி ந்த	ேபா 	வந்தவர்கைள ம்	காணவில்ைல,	 றவிைய ம்
காணவில்ைல,	பா காவலில்	ைவக்கப்பட் ந்த	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைள ம்
காணவில்ைல'	என் 	ேவளான்	வந் 	 றினான்.

ழல்வாய்ெமாழி!	வடக்ேக	ேபா க் ம்,	 ச க் ம்	எதிரிகள்	தயாராகிக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	மகாராணி	கவைலகளால்	மன	நிைற 	இழந்
காணப்ப கிறார்.	 ற்றத்தைலவர்கள்	என்ைனச்	சரியாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாமல்
ஏேதேதா	ேகள்விகைளெயல்லாம்	ேகட் த்	 ைளக்கிறார்கள்.	தளபதிக் 	என்ேமல்
இ க் ம்	சந்ேதகங்கைளப்	பார்த்தால்	அவற்ைற	இப்ேபாைதக் ப்	ேபாக்க	 யா
ேபாலி க்கிற .	அறிவின்	அளைவக்	ெகாண் 	ெசயல்கைளத்	திட்டமிட் 	வ ம்
எனக் ம்,	உணர்வின்	அளைவக்	ெகாண் 	என்ைனக்	கண்காணித் 	வ ம்
மற்றவர்க க் ம்	ந வில்	இப்ப 	ஓர்	உள் ைற	பிள 	இ ந் 	வ கிற .	நான்
என்	மனத் க் ள்ேலேய	பா காக்க	வி ம் ம்	ெசய்திகைள	அறிந் 	ெகாள்ள
யல்கின்றவர்கள்	அதிகமாகி	விட்டார்கள்.	இந்த	நிைலயில்	என 	பலவீனத்ைத

வளர்ப்ப 	ேபான்ற	ெசய்திகைள	அம்பலவன்	ேவளான்	வந் 	 றினான்.	ஆனா ம்
நான்	இ வைரயில்	கலங்கி	விடவில்ைல.	தளர்ந் 	விடவில்ைல,	ேசார்ந்
விடவில்ைல.	எனக் 	என்	ேமல்	என்	அறிவின்	ேமல்	இன் ம்	நம்பிக்ைக
இ க்கிற .

இந்தச்	சமயத்தில்	உன்னிட ம்	நாராயணன்	ேசந்தனிட ம்	ஒ 	ெபா ப்ைப
அளிக்கிேறன்.	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	நீங்கள்	இ வ ம்	இந்தத்
தி கத்ைதப்	ப த்த	ம நாள்	காைலயிேலேய	 றப்பட	ேவண் ம்.	ெகாள்ைள
ேபான	 ந்தர	 ைய ம்	ெபாற்	சிம்மாசனத்ைத ம்	வீரவாைள ம்	ேத க்
கண் பி க் ம்	 ன்ேப	அைவகைள	ஆள்பவைனக்	கண் பி க்க	ேவண் ம்.	என்
அ மானம்	உண்ைமயானால்	அைவகைள	ஆள்பவைனக்	கண் பி த்தால்
அவனிடேம	அைவகைளக்	காணலாம்.	அவைனக்	கண் பி க்க	ேவண் மானால்
அந்த	இளந் றவிையக்	கண் 	பி க்க	ேவண் ம்.

உண்ைமைய	மைறத் 	எ வாேனன்?	நம் ைடய	வசந்த	மண்டபத்தில்	வந்
தங்கியி ந்த	இளந் றவிதான்	 மாரபாண் யன்	இராசசிம்மன்.	நாராயணன்
ேசந்தனிடம்	ேகட்டறிவதற் 	 ன்	நாேன	ெசால்லிவிட்ேடன்	உனக் .	ஒ 	ேவைள
எங்கள்	இ வைர ம்	 ந்திக்	ெகாண் 	இைத	நீ	அறிந்தி ந்தால்	உனக் 	மதி
ட்பம்	மி திதான்.	 மாரபாண் யைன	விைரவில்	அைழத் 	வ வதாக

மகாராணிக் 	வாக்களித் 	விட்ேடன்.	நான்	ேத க்	ெகாண் 	 றப்பட	 யாதப
இ க்கிற 	 ழ்நிைல.	ேவ 	யாைர ம்	அ ப் வதற் மில்ைல.	அதில்	எனக்
நம்பிக்ைக மில்ைல.	உடேன	 றப்ப ங்கள்.	எங்ேக	எப்ப ப்	 றப்பட	ேவண் ெமன்
தயங்காேத.	உனக் 	அ 	ெதரி ம்!	உன்	உள்ளத் க் ம்	அ 	ெதரி ம்.
ேசந்த க் ம்	ேசந்த ைடய	உள்ளத் க் ம்	 டத்	ெதரி ம்.	உரிைமேயா ம்,
உரியவேனா ம்	தி ம்பி	வா ங்கள்.	ப த் 	 த்த ம்	நீ	எந்த	விளக்கின்



ஒளியிலி ந் 	இைதப்	ப க்கிறாேயா,	அதன்	 டர்ப்	பசிக் 	இைத	இைரயாக்கி
வி ."

அவள்	அப்ப ேய	ெசய் 	விட்டாள்.
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மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையச்	சாதாரண	மனிதராக
சாதாரண	உணர்ச்சிக க் 	ஆளாக்கிப்	பார்க்க	ேவண் ெமன் 	விதிக் 	என்ன
தான்	ஆைசேயா?	ெதரியவில்ைல.	சந்தர்ப்பங்கள்	ெதாடர்ந் 	வந்
ெகாண் ந்தன.

கரவந்த ரத்திலி ந் 	அ ப்பப்பட்ட	இரண்டாவ 	 வன்	அரண்மைனக்
வந்த	ேபா 	அவர்	ேம ம்	வியப் க் 	உள்ளானார்.	ெகாற்ைகக்	கலவரங்க ம்,
வடக் 	எல்ைலப்	 சல்க ம்	பற்றிய	ெசய்திகள்	அந்த	இரண்டாவ 	 தன்	 லம்
வந் 	ேசர்ந்தன.	ஏற்கனேவ	அ ப்பப்பட்ட	மானகவசன்	என் ம்	 தன்,	தான்
அங்கி ந் 	 றப்ப கிற	வைரயில்	கரவந்த ரத் க் த்	தி ம்பி	வந் 	ேசரவில்ைல
என்பைத ம்	 திதாக	வந்தவன்	 றினான்.

அவற்ைறக்	ேகள்விப்பட்ட	ேபா ,	உணர் கள்	பதிந்தறியாத	அந்த	ெநற்றியில்
உணர்ச்சிகைளக்	காண	 ந்த .	இரண்டாம்	 ைறயாக	அந்தத்	 வன்
வந்தி ப்பைத ம்,	அவன்	 றிய	ெசய்திகைள ம்	மகாராணியா க்
அறிவிக்கவில்ைல	அவர்.	 ப்	 த்	 ன்பங்கைளக்	 றி	 ன்ேப	கவைலகள்
ெப கியி க் ம்	அந்த	மலர்	ெநஞ்சத்ைத	ேம ம்	வாடவி வதற் 	வி ம்பவில்ைல
அவர்.	எல்ைலக்	கற்கைள	உைடக்கிற	அள 	வடக்ேக	 சல்	நடப்ப 	அவ ைடய
ெபா ைமையேய	ேசாதித்த .

"உன்னிட ம்	ஒ 	பதில்	ஓைல	ெகா த் 	அ ப் கிேறன்.	ஆனால்	நீ	அைதக்
கரவந்த ரத் க் க்	ெகாண் 	ெசல் ம்	ேபா 	இைட	வழியில்	எங்காவ ,
யாராவ 	உன்னிடமி ந் 	பறிக்க	 யன்றால்	சிரமப்பட் 	அவர்க டன்	ேபாரா க்
ெகாண் க்க	ேவண்டாம்.	தாராளமாக	விட் க்	ெகா த் வி ."

இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	இப்ப க்	 றிய	ேபா 	வந்தி ந்த	 வன்
திைகத் ப்	ேபானான்.	அவ க் 	அவர்	என்ன	ேநாக்கத்ேதா 	அப்ப ச்
ெசால் கிறார்	என்பேத	 ரியவில்ைல.	அவன்	விழித்தான்.	அவேரா	சிறி ம்
தாமதம்	ெசய்யாமல்	பதில்	ஓைல	எ தி	உைறயிலிட் 	அரக் 	இலச்சிைன
ெபாறித் 	அவன்	ைகயில்	ெகா த் 	விட்டார்.	ெகா த்தேதா 	மட் மல்லாமல்,
அந்தத்	 வன்	அங்ேக	அதிக	ேநரம்	தங்கியி ப்பைதேய	வி ம்பாதவர்	ேபால்
ரத்தினார்.	அவ ம்	 றப்பட் 	விட்டான்.	அவைன	அ ப்பிய	பின்

மகாமண்டேல வரர்	சிந்தைனயில்	 ழ்கினார்.

அவ ைடய	சிந்தைனயில்	 க்கியமான	இடத்ைதப்	பி த் க்	ெகாண் 	நின்ற



ஒேர	ேகள்வி	இ தான்:

'ெந ங்கி	வந் 	ெகாண் க் ம்	ேபாைர	இன் ம்	சிறி 	காலம்	ெபா த் த்
தாமதமாக	வரச்	ெசய்வதற் 	வழி	என்ன?'

இந்தச்	சில	நாட்க க் ள்	எத்தைனேயா	 ன்பங்கைள ம்	அதிர்ச்சிகைள ம்
தாங்கி	அவற்ைறத்	தவிர்க் ம்	வழிவைககைள ம்	உட க் டன்	நிைனத் 	
ெசய்தி க்கிறார்	அவர்.	ஆனால்	மைல	ேபால்	எ ந் 	நிற் ம்	இந்தப்	ெபரிய
ேகள்விக் 	அவ்வள 	எளிைமயாக	விைட	கண் பி க்க	 யவில்ைல.	சிந்தைன
பல	கிைளகளாய்க்	கிைளத் 	எங்ெகங்ேகா	 ற்றிப்	படர்ந்த .	எத்தைனேயா	ெபரிய
பைடெய ப் களின்	தி க்கிடத்	தக்க	நிைலைமகைளெயல்லாம்	அவர்
சமாளித்தி க்கிறார்.	ேபாரில்	ெவற்றிகைள ம்	பார்த்தி க்கிறார்,	ேதால்விக ம்
உண் .	இேத	இராசசிம்மன்	இப்ேபா 	இ ப்பைத	விட	இைளஞனாக	இ ந்த
காலத்தில்	ேபார்கள்	ஏற்பட் க்கின்றன.	பராந்தக	பாண் யர்	மைறந்த
நாளிலி ந் 	எங்ேகயாவ 	ஒ 	 ைலயில்	ஏதாவ 	ஒ 	காரணம்	பற்றிப்	ேபார்
உண்டாகிக்	ெகாண் தான்	இ க்கிற .

உப்பிலிமங்கலத் ப்	ேபாைரக்	காட் மா	ெபரிய	ேபார்	இனிேமல்	ஏற்படப்	ேபாகிற ?
வடதிைச	அரசர்க க் 	ஒத் ைழத் 	அந்தப்	ேபா க் 	ஏற்பா 	ெசய்த
ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	பாண் 	நாட்ைட	ெவன் 	விடலாெமன் 	எத்தைன
நம்பிக்ைக	ைவத்தி ந்தான்.	கைடசியில்	ேமலாைடைய ம்	உைட	வாைள ம்	 டக்
களத்தில்	எறிந் 	விட் 	உயிர்	பிைழத்தால்	ேபா ெமன் 	ேதாற் 	ஓ ம்	நிைலைய
அைடந்தான்	அவன்.

அதன்	பின்	ைவப் ரி ம்,	நாவற்பதியி ம்	நடந்த	ேபார்களில்	தஞ்ைசப்	ெப
மன்னைன	இரண் 	 ைற	ஓடஓட	விரட் ேனாம்.	அப்ேபா 	பாண் 	நாட் ன்
எல்ைல	விரிந் 	பரந்தி ந்த .	ேபார்	வீரர்க ம்	ஏராளமாக	இ ந்தார்கள்.
இராசசிம்ம க் 	அ 	மிக ம்	இளைமப்	ப வமாதலால்	எதற் ம்	அஞ்சாத
ணி ம்	வாலிபச்	ெச க் ம்	இ ந்தன.	தளபதி	வல்லாளேதவ ம்	அவ ம்

உற்சாகமாகப்	ேபார்	ேவைலகளில்	ஈ பட்டார்கள்.	பாண் ய	மண்ணின்
ெப ைமையக்	காத்திட	ேவண் ம்	என்ற	ஒ 	வீராேவச	ெவறி	அப்ேபா 	எங் ம்
பரவியி ந்த .	இப்ேபா 	மட் ம்	அந்தத்	 ப் 	இல்லாமலா	ேபாய்	விட்ட ?

ப் ம்,	 ணி ம்	இ ந் 	என்ன	ெசய்வ ?	சரியான	தைலைமயில்ைல.
ெதாடர்ந் 	அ த்த த் 	நிகழ்ந்த	பைடெய ப் களால்	பைட	வசதிகள்
அழி பட் க்	 ைறந் 	ேபாயின.	நாட் 	எல்ைல	ெதன்ேகா 	வைர	 கிவிட்ட .
அன்ைறய	நிைலயில்	வஞ்சிமாநகரம்	வைர	ெசன் 	ெப ம்	பைடேயா 	தனியாக
நின் 	தன 	தாய்வழிப்	பாட்ட க் 	ெவற்றி	ேத த்	த ம்	அள க் க்
மாரபாண் யன்	தீரனாக	இ ந்தான்.	கைடசியாக	வடதிைச	அரசர்கள்	ஒன்



ேசர்ந் 	ெகாண் 	ெசய்த	ேபாரில்	வடபாண் 	நாடாகிய	ப தி	 வ ம்	ேதாற் ப்
ேபாக	ேநரிட் விட்ட .	ேதாற்றால்தான்	என்ன?	எப்ேபா ம்	ெவற்றியைடந்
ெகாண் க்க	 மா?	 மாரபாண் யன்	நா 	ேதாற்ற 	ெபரிதன் .	மனம்
ேதாற் ப்	பயந் 	ேபாய்	கடல்	கடந் 	ஓ னாேன,	அ தான்	ெபரிய	தவ .
அவ ைடய	இந்தத்	தவ 	வடதிைசயரசர்கைளப்	ெபரிய	அள க் 	ஊக்க றச்
ெசய் 	ேம ம்	ேம ம்	பைடெய த் 	வரத்	 ண் கின்ற .	அவன்	நாட் ல்
இல்லாமல்	எங்ேகா	மைறந்தி ப்ப 	 டாெதன் 	அரிய	 யற்சியால்	ஈழ
நாட் லி ந் 	வரவழித்ேதன்;	வந்தான்.	அவைன	இரகசியமாக	மைறத்
ைவத்தி ந் 	என்ெனன்னேவா	ெசய்ய	எண்ணிேனன்.	காலம்	வ ம்	வைர
ெபா த்தி ந் 	சரியான	பைடபலத்ைத	உ வாக்கிக்	ெகாண் 	வடபாண் 	நாட்ைட
மீண் ம்	ைகப்பற்றியி க்க	 ம்.	மகாராணி	வானவன்மாேதவியின்	இரண்
ெபரிய	கன கைள	நனவாக்கிவிட	எண்ணியி ந்ேதன்.

"ெசந்தமிழ்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	அரசனாக	இராசசிம்ம க் 	 ட்ட
ேவண் ம்.	மணவிைன	மங்கலம்	 ெவ க்க	ேவண் ம்."

இராசசிம்மேனா	என்	திட்டங்கைள ம்	தன்	அ மந்த	அன்ைனயின்	கன கைள ம்
காற்றில்	பறக்கவிட் க்	கடைலக்	கடந் 	ேபாய்விட்டான்.	நான்	ேசந்தனிடம்
றிய ப்பியி க் ம்	திட்டப்ப 	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	அவ ம்	இளவரசைனத்

ேத க்	ெகாண் 	வரப்	 றப்பட் ப்பார்கள்.	தளபதி	வல்லாளேதவன்
ேகாட்டாறி ள்ள	ெதன்	திைசப்	ெப ம்	பைடையப்	ேபா க் த்	தயார்	ெசய்
ெகாண் ப்பான்.	எப்ப யி ந்தா ம்	நமக் 	பிற ைடய	உதவி	ேவண் ம்.
இராசசிம்மன்	மனம்	ைவத்தால்	ஈழ	நாட் க்	காசிப	மன்னரிடமி ந் 	 டப்	பைட
உதவி	ெபற் க்	ெகாண் 	வர ம்.

பார்க்கலாம்!	எப்ப 	எப்ப 	எ 	எ 	நடக்கிறேதா?	இப்ேபா 	ெசய்ய	ேவண் ய
தல்	ேவைல	வந் 	ெகாண் க்கிற	ேபாைர	உடன யாக	வரவிடாமல்	த ப்ப .

மகாமண்டேல வர ைடய	நிைன கள்	ஒேர	வட்டத் க் ள்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந்தன.
அவர்	மனத்தில்	ெதன்	பாண் 	நாட் ன்	ேமல்	பைடெய க்கத்	 த் க்
ெகாண் ந்தவர்கள்	ஒவ்ெவா வராக	மானசீகத்	ேதாற்றத்தில்	ேதான்றிக்
ழம்பிக்	ெகாண் ந்தனர்.	ேகாப்பரேகசரி	பராந்தக	ேசாழன்,	ெகா ம்பா ரான்

கீைழப்	ப ர்க்	கண்டன்	அ தன்,	அர ைடயான்	ெசன்னிப்	ேபரைரயன்	-
அந்த	நான் 	எதிரிகள்	தாம்	பைடெய ப் 	ஏற்பாட் ல்	ஒ 	 கமாக
ைனந்தி ப்பதாகக்	கரவந்த ரத்திலி ந் 	வந்த	ெசய்தி	 றிய .	ஆனால்

மகாமண்டேல வர க் 	எட் யி ந்த	ேவ 	சில	ெசய்திகளால்	இதில்
பர ைடயான்	என் ம்	மற்ேறார்	ெப வீர ம்	சம்பந்தப்பட் ப்பதாகத்
ெதரிந்த .	பைடகளி ம்,	ேபார்ப்	பழக்கத்தி ம்	வல்லவர்களான	இந்த	ஐந்
ேப ம்	ஒன் 	 ய	 ட்டணிைய	 றிய ப்ப 	எளிைமயானதல்லெவன் 	அவ ம்
உணர்ந்தார்.	ஆைகயால்	தான்	அந்தப்	ேபார்	விைரவில்	ெந ங்கி	வந் 	விடாதப



எப்ப த்	த ப்பெதன்ற	சிந்தைனயில்	அவர்	ஆழ்ந் 	 ழ்க	ேநர்ந்த .	எதிரிகள்
எவ்வா 	ேநர யாகப்	ேபா க் 	வந் 	விடாமல்	கலவரங்கைள ம்,
ழப்பங்கைள ம்	ஏற்ப த்திச்	 ழ்ச்சி	ெசய்தி க்கிறார்கேளா,	அப்ப 	நா ம்

ஏதாவ 	ெசய்தால்	என்னெவன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .

சிந்தித் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தவர்	தி ெரன் 	ஒ 	 க் 	வந்தவர்	ேபால்
அரண்மைன	ெமய்க்காவலர்	பைடத்தைலவன்	சீவல்லபமாறைன	அைழத்
வ மா 	ஒ 	ேசவகைன	அ ப்பினார்.	அவரால்	அ ப்பப்பட்ட	ேசவகன்
சீவல்லபமாறைனக்	 ப்பிட் க்	ெகாண் 	வ வதற் 	அவசரமாகச்	ெசன்றான்.

மகாமண்டேல வரர்	 க் ம்,	ெந க் மாக	உலா வ 	ேபால	நடந்தார்.	' ள்ைள
ள்ளால்தான்	எ க்க	ேவண் ம்;	ேவ 	வழி	இல்ைல'	-	வாய்க் ள்ேளேய	இந்தச்

ெசாற்கைள	ெமல்லச்	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்.	ைககைளப்	பின்னால்	கட் க்
ெகாண் 	அள 	பிசகாமல்	கால 	ெபயர்த் 	ைவத் 	அவர்	நடந்த	நிமிர்வான
நைட	உள்ளத் ச்	சிந்தைனயின்	ெதளிைவக்	காட் ய .

சீவல்லபமாறன்	வந் 	அடக்க	ஒ க்கமாக	வணங்கி	விட் 	நின்றான்.
மகாமண்டேல வரர்	அவைன	வரேவற்றார்.	"வா	அப்பா!	உன்ைன	வரவைழத்த
காரியம்	மிக	அவசரம்.	அதற் 	நீ	தயாராக	இ ப்பாய்	என்ேற	நிைனக்கிேறன்"
என் 	 றினார்.
"மகாமண்டேல வரரின்	கட்டைள	எ வாக	இ ந்தா ம்	அதற் 	அ ேயன்
தயாராக	இ ந் தான்	ஆகேவண் ம்."

"கட்டைள	இ க்கட் ம்.	அதற் 	 ன் 	ேவேறா 	எச்சரிக்ைக.	நீேயா	ெமய்க்காவற்
பைடத்தைலவன்;	ெமய்க்	காவல க் 	ெமய்ையக்	காக்க	ெதரிந்தி க்க
ேவண் ம்.	இப்ேபா 	நான்	 றப்ேபா ம்	ெமய்,	உன்ைன ம்	என்ைன ம்	தவிர்த் ப்
றம்	ேபாகக் டாத	ெமய்.	ஒ 	ெபரிய	காரியத்ைதச்	சாதிக்கப்	ேபாகிற	ெமய்."

" றம்	ேபாகக்	 டாெதன்ப 	தங்கள்	வி ப்பமாயின்	அப்ப ேய	மனத்தில்
பா காத் க்	ெகாள்ேவன்."

"நல்ல !	ஏற்பாட்ைடச்	ெசால்லட் மா?"

"ெசால் ங்கள்."

"ெபாய்கைள	உண்ைமகள்	ேபால்	ெசால்லத்	ெதரிந்தவர்களாக ம்,	எங் ம்,	எந்த
விதத்தி ம்	ேவடமிட் 	ந க்கத்	ெதரிந்தவர்களாக ம்,	உயி க்
அஞ்சாதவர்களாக ம்,	ஓர்	ஐம்ப 	வீரர்கள்	இப்ேபா 	உன்னிடமி ந் 	எனக் த்
ேதைவ!"



அவைர ம்,	அவ ைடய	வார்த்ைதகைள ம்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யாமல்
திணறிப்	ேபாய்	ம ண் 	பார்த் விட் க்	ேகட்டான்	அவன்:

"ஐம்ப 	வீரர்களா	ேவண் ம்?"

"ஆம்!	எண்ணி	ஐம்ப 	ேபர்கள்	ேவண் ம்	எனக் ."

"அரண்மைன	ெமய்க்	காவற்	பைடயினரில்	இ ந் 	தான்	ஐம்ப 	ேபர்கைளத்
ேதர்ந்ெத க்க	ேவண் ம்.	ேவ 	ஆட்கள்	இல்ைல!"

"ெசய்!	ஆனால்	அப்ப த்	ேதர்ந்ெத க்கப்ப கிறவர்கள்	நான்	 றிய
த திக க் ப்	ெபா ந்தியி க்க	ேவண் ய 	மிக ம்	அவசியம்."

சீவல்லபமாறன்	அதற் 	ஒப் க்	ெகாண் 	ேபானான்.	மகாமண்டேல வரர்	எைத
எண்ணிேயா	சிரித் க்	ெகாண்டார்.	அந்தச்	சமயத்தில்	வண்ணமகள்	 வன
ேமாகினி	அந்தப்	பக்கமாக	வந் 	ேசர்ந்தாள்.

" வாமி!	தளபதி	வல்லாளேதவனின்	தங்ைக	பகவதிையக்	காணவில்ைல.	இன்
காைல	மகாராணியார்	பார்த் 	அைழத் 	வரச்	ெசான்னார்கள்.	ேபாய்ப்	பார்த்ேதன்;
இல்ைல.	அரண்மைனயில்	எங் ேம	தளபதியின்	தங்ைகையக்	காணாததால்
எங்க க் 	ஒேர	கவைலயாக	இ க்கிற .	ெசய்திைய	அறிந் 	மகாராணியா ம்
மனக்	கலவரமைடந்தார்கள்.	தங்களிடம்	ெதரிவிக்கச்	ெசான்னார்கள்."

"அதங்ேகாட்டாசிரியர்	மகள்	விலாசினிையக்	ேகட்டால்	ெதரி ேம?	அந்தப்
ெபண்கள்	இ வைர ம்	எப்ேபா ம்	ேசர்ந்ேத	காண்கிேறன்	நான்!"	-	வியப்ைப
மைறத் க்	ெகாண் 	பதில்	 றினார்	மகாமண்டேல வரர்.

"விலாசினி	இங் 	இல்ைல.	இன் 	காைல	ஆசிரிய ம்	பவழக்கனிவாய ம்
ஊ க் ப்	ேபா ம்	ேபா 	அந்தப்	ெபண் ம்	ேபாய்விட்டாள்"	என் 	மீண் ம்
பரபரப்பான	 ரலில்	 ைறயிட்டாள்	வண்ணமகள்.

"அந்தப்	ெபண்	காணாமல்	ேபாய்விட்டாேள	என் 	மகாராணிேயா	நீங்கேளா	யா ேம
கவைலப்பட	ேவண்டாம்.	அவள்	ைதரியசாலி.	ஏமா கிறவள்	இல்ைல.	ஏமாற் ம்
ஆற்ற ள்ளவள்.	காரியமாகத்தான்	அவள்	காணாமல்	ேபாயி ப்பாள்."

ெபரிதாகக்	கவைலப்ப ம்ப 	எ ம்	நடந் 	விடாத	மாதிரி	அலட்சியமாகப்
ேபசினார்	அவர்.	மகாமண்டேல வரர்	அந்தப்	ெபண்	காணாமற்	ேபான 	பற்றி
அக்கைறயில்லாமல்	ேப வ 	ஏெனன் 	வண்ணமகளின்	சிற்றறி க்



எட்டவில்ைல!	அவள்	தி ம்பிச்	ெசன்றாள்.

'ஆண்க ம்	ெபண்க ம்,	சிறியவர்க ம்	ெபரியவர்க மாகத்	ெதரிந் ம்,
ெதரியாம ம்	என்ன	என்னேவா	ெசய் 	ெகாண் தான்	இ க்கிறார்கள்.	இந்த
அரண்மைனயில்	காணாமற்	ேபாகிறார்கள்,	வ கிறார்கள்.	என்ைனப்	ேபால்
ெபா ப் ம்,	பதவி ம்	உள்ளவ க் த்தான்	மாெப ம்	அரசியல்	 க்கியத் வம்
வாய்ந்த	காரியங்கள்	இ ப்பதாக	நான்	நிைனத் ப்	ெப ைமப்	பட் க்
ெகாண் க்கிேறன்.	 ர்ந் 	ேநாக்கினால்	ேவ 	சில ம்	இந்தப்	ெப ைமக் ப்
ேபாட் 	ேபாட் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்	என்றல்லவா	ெதரிய	வ கிற !'
ேவ க்ைகயாக	இவ்வா 	எண்ணி	நைகத் க்	ெகாண்டார்	அவர்.

அப்ேபா 	சீவல்லபமாறன்	தி ம்ப	வந் ,	"மகாமண்டேல வரரின்	தி ள்ளப்ப
திறைமயான	வீரர்கைளத்	தயார்	ெசய் விட்ேடன்.	அவர்கள்	எல்ேலா ம்
காவற்பைட	மாளிைகயில்	தங்கள்	கட்டைளைய	எதிர்பார்த் க்
காத்தி க்கிறார்கள்.	இனி	ேமேல	ெசய்ய	ேவண் யெதன்ன?"	என்றான்.	அவர்
ன்னைக	 த்தார்.

"ேமேல	ெசய்ய	ேவண் யதா!...	இேதா	என்	அ கில்	வா...	ெசால்கிேறன்."
சீவல்லபன்	மகாமண்டேல வர க் 	அ கில்	ெசன்றான்.

"உன்	வல 	உள்ளங்ைகைய	நீட் !"	அவன்	நீட் னான்.	 பீெரன் 	ஒ 	நீளமான
க ேவல	 ள்ைள	எ த் 	அவன 	சிவந்த	உள்ளங்ைகயில்	பதி ம்ப 	 த்தினார்
அவர்.	அவன்	வலி	ெபா க்க	 யாமல்	ைகையப்	பின் க் 	இ த் க்	ெகாண்
அவ ைடய	ெசயலின்	ெபா ள்	 ரியாமல்	 கத்ைத	 ளித் க்	ெகாண்டான்.

"ேவெறா 	க வியின்	 ைணயின்றி	இைத	எப்ப 	எ ப்பாய்?"	ஒன் மறியாத
பச்ைசக்	 ழந்ைதைய	வினா வ 	ேபால்	வினவினார்.

"..."	அவன்	பதில்	 றவில்ைல.	"இேதா	இப்ப 	எ க்க	ேவண் ம்"	என் 	மற்ெறா
ரிய	 ள்ளால்	அைதக்	கிளறி	ெவளிேய	எ த் விட் ச்	சிரித்தார்	அவர்.
ன்றிமணி	ப த்த 	ேபால்	ஒ 	 ளி	 தி	உ ண் 	எ ந்த 	அவன்	ைகயில்.

மகாமண்டேல வரரின்	அதிசயிக்கத்தக்க	இந்தச்	ெசயல்	ெமய்க்காவலர்	பைடத்
தைலவனான	சீவல்லபமாறைனத்	திைகக்க	ைவத்த .	 ழம்பிய	உள்ளத் டன்
அவன்	அவைரப்	பணிேவா 	நிமிர்ந் 	பார்த்தான்.	அவர்	என்ன	ெசால்லப்
ேபாகிறார்	என் 	அறி ம்	ஆவல்	அவன்	 கத்தில்	நிைறந்தி ந்த .

"சீவல்லபமாற!	நீ	தயார்	ெசய்தி க் ம்	வீரர்கள்	இ 	ேபான்றெதா
ேவைலையத்தான்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	இ 	உனக் 	விளங்கியி க்கா .



விளக்கமாகச்	ெசால்கிேறன்	ேகள்!"	என் 	ஆரம்பித்தார்	அவர்.
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ேகானாட் ன்	ெப 	நகரமாகிய	ெகா ம்பா ர்	அன் 	ைவகைறயிலி ந்ேத
மணப்	ெபண்	ேபால்	அழ 	ெபாலிந் 	விளங்கிய .	அரண்மைனச்

ற் ப் றங்க ம்	வீதிக ம்	சிறந்த	 ைறயில்	அலங்கரிக்கப்பட் ந்தன.
ேகாட்ைடக் 	வ ம்	அகன்ற	வீதியில்	அங்கங்ேக	மக்கள்	 ட்டம்	 ட்டமாகக்	
நின்றார்கள்.	உயர்ந்ேதாங்கி	நின்ற	ெபரிய	மைலையப்	ேபான்ற	ேகாட்ைடயின்
பிரதான	வாசலில்	 ரண	 ம்பங்கேளா ம்,	ெபாற்பாலிைகக ட ம்,
அரண்மைனையச்	ேசர்ந்த	உடன்	 ட்டத் ப்	ெப மக்கள்	 ழக்	ெகா ம்பா ர்
மன்னன்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.	யாேரா	மதிப் க் ரிய	ெபரியவர்கைள
மரியாைதயாக	வரேவற்பதற்காக	எதிர்பார்த் க்	காத்தி ப்ப 	ேபால்	ெதன்பட்ட .
ேகாட்ைடச்	 வரின்	ேமல்	பக்கத் க் 	ஐந் 	ேபராக	 ைழவாயிலின்	இ ற ம்
நின் 	ெகாண் 	தி ச்சின்னம்	எனப்ப ம்	நீண்ட	வைளந்த	இைசக்	க விைய ம்
ரசங்கைள ம்	 ழக்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.

இந்த	மகத்தான	வரேவற் 	ஏற்பா கள்	எல்லாம்	யா க்காக,	எதன்	ெபா ட் 	-
என் 	ேநயர்க க் ச்	சந்ேதகமாக	இ க்கிறதல்லவா.	இ வைர	கைத ட ம்
கதாபாத்திரங்க ட ம்	ெதன்பாண் 	நாட் ப்	ப திகளி ம்,	கடற்
பிரேதசத்தி ேம	 ற்றிக்	ெகாண் ந் 	விட்ேடாம்.	கைதயின்	ெதாடக்கத்தில்	ஒேர
ஒ 	 ைற	உைற ரில்	நடந்த	வடதிைசயரசர்	சதிக்	 ட்டத்ைத ம்	அதன்
விைளவாக	நாகப்பட் னத்திலி ந் 	மகாராணிைய ம்	 மாரபாண் யைன ம்
ெகாைல	ெசய்ய ம்	ெதன்பாண் 	நாட் 	நிைலைய	அறிய ம்,	ஒற்றர்கள்
அ ப்பப்பட்டைத ம்	காண்பதற்காகப்	பாண் 	நாட் 	எல்ைலையக்	கடந் 	ெசல்ல
ேநரிட்ட .	இ வைர	இந்த	வரலாற் ப்	ெப ங்கைதயில்	நமக் ம்,	கைதக் ம்
ேவண் ய	தன்ைமயான	மனிதர்கைள	மட் ேம	அதிகமாகச்	சந்தித் க்	ெகாண்
வந்ேதாம்.	எதிரிகைள ம்	சந்திக்க	ேவண்டாமா?	உைற ரில்	 ன் 	சந்தித்த	பின்
இப்ேபா 	இரண்டாவ 	 ைறயாகக்	ெகா ம்பா ரில்	சந்திக்கப்	ேபாகிேறாம்.

ஆம்!	ேசாழ	ேகாப்பரேகசரி	மகாமன்னர்	பராந்தக ம்	பாம் ணிக்	 ற்றத்
அர ைடயா ம்	இன் ம்	இ 	வைரயில்	நமக் 	அறி கமாகாத
பர ைடயான்,	கீைழப்	ப ர்க்	கண்டன்	அ தன்	என் ம்	இ வ ம்	அன்
காைல	ெகா ம்பா க் 	வ கிறார்கள்.	அதற்காகத்தான்	அத்தைன	வரேவற்
ஏற்பா கள்.	அன் 	உைற ரில்	நடந்த	 ட்டத் க் ப்	பிற 	ெதன்	திைசப்
பைடெய ப்ைபப்	பற்றிய	ேமல்	நடவ க்ைககைள	ஏற்பா 	ெசய்வதற்காக	இந்த
இரண்டாவ 	 ட்டத்ைதக்	ெகா ம்பா ரில்	 ட் யி ந்தான்	அதன்	சிற்றரசன்.
ேசாழ	நா ம்,	பாண் 	நா ம்	சந்திக் மிடத்தில்	இரண்ைட ம்	இைணக் ம்
நிலப்ப தி	ேபால்	விளங்கிய	ேகானா ம்	அதன்	ஆட்சிப்	ெபா ப் ம்



ெகா ம்பா ரானிடம்	இ ந்தன.

தங்கள்	தைலநகரத் க் 	வ ம்	ேசாழைன ம்	மற்றவர்கைள ம்	ஆைச	தீரக்
கண் 	களிப்பதற் த்தான்	ேகானாட் 	மக்கள்	ெகா ம்பா ர்	அரண்மைனக் ம்,
ேகாட்ைடக் ம்	ேபா ம்	சாைலயில்	அவ்வா 	திரண் 	 யி ந்தார்கள்.
சாைலயின்	கிழக் க்	ேகா யில்	நான் 	 திைரகள்	 திையக்	கிளப்பிக்
ெகாண் 	பாய்ந்ேதா 	வந்தன.	எல்ேலா ைடய	கண்களி ம்	ஆவல்
நிைறந்தி ந்த .	தி ச்சின்னங்க ம்,	 ரசங்க ம்	திைசகள்	அதிர	ஒலித்தன.
ட்டத்தில்	நின் 	ெகாண் ந்த	சிலர்	வ கிற	மன்னர்க க் த்	தங்கள்

மனக்களிப்ைப ம்,	ஆர்வத்ைத ம்	ெதரிவித் க்	ெகாள்ள	எண்ணி
ன்ேனற்பாடாக	வாங்கிக்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	மலர்கைள	வாரித்	 வினர்.	சிலர்

ெபரிய	ெபரிய	ெவண்தாமைரப்	 க்கைள ம்,	ெசந்தாமைரப்	 க்கைள ம்	 க்கி
எறிந்த	ேபா 	அைவ	ெவண்ணிற ம்	ெசந்நிற ம்	ெபா ந்திய	 றாக்கள்	பறந்
ேபாகிற	மாதிரிப்	ேபாய்க்	 திைர	ேமல்	ெசல் ம்	அரசர்கள்	ேபால்	வி ந்தன.
ேசாழைன ம்,	ஏைனேயாைர ம்	வரேவற் 	வாழ்த் ம்	 ரல்கள்	கடெலாலி	ேபால்
அதிர்ந்தன.

உடைல	ஒட் னாற்	ேபான் 	இ க	உைடயணிந்தி ந்த	நான் 	ஆடல்	மகளிரிடம்
ரண	 ம்பங்கைளக்	ெகா த் 	 ன்	நி த்தினான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

இன் ம்	சில	கன்னிைககள்	ெபாற்	பாலிைககைள	ஏந்தி	அழ 	பைடெய க்க
நிற்ப 	ேபால்	அணிவ த் 	நின்றனர்.	மங்கல	விளக் கைள	உயர்த்திப்
பி த்தனர்.	பைனமரக்	ெகா கள்	எங் ம்	பறந் 	ெகாண் ந்தன.	 திைரகள்
வந் 	நின்ற ம்,	அவற்றின்	ேமலி ந்தவர்கள்	சிரித்த	 கத்ேதா 	கீேழ	இறங்கி
எல்ேலா க் ம்	வணக்கம்	ெச த்தினர்.	ெகா ம்பா ரான்	ஆைசேயா 	ஓ
வந் 	ேசாழைன	மார் றத்	த விக்	ெகாண்டான்.	பின் 	மற்ற	 வைர ம்	அேத
ேபால்	மார் றத்	த வி	வரேவற்றான்.

" லியின்	பா காப்பில்	இந்தப்	பைனமரம்	வளர்ந் 	வ கிற .	ேசாழ	மண்டலப்
ேபரரசின்	அன் ம்,	ஆதர ம்	இந்தப்	பைனமரத் க் க்	கிைடத் க்	ெகாண் க்க
ேவண் ம்"	-	மலர்ச்சி ம்,	சிரிப் ம்	ெகாஞ்சிக்	 ைழ ம்	 கத் டேன	இப்ப க்
றிக்	ெகாண்ேட	ெகா ம்பா ரான்	ேசாழ க் 	மாைல	 ட் னான்.

மற்றவர்க க் 	உடன்	 ட்டத் ப்	ெப மக்க ம்,	அைமச்சர்க ம்
மாைலயிட்டனர்.

எல்ேலாைர ம்	உள்ேள	அைழத் க்	ெகாண் 	ெசன்றான்	ெகா ம்பா ரான்.
ேசாழ க் ப்	பக்கத்தில்	நடந் 	ெசன்ற	அவன்,	"அரேச!	நாம்
நாைகப்பட்டனத்திலி ந் 	கடல்	மார்க்கமாக	அ ப்பிய	ஆட்கள்	ெதற்ேகயி ந்
ஏேத ம்	இரகசியச்	ெசய்திகள்	அ ப்பினார்களா?	அவர்கள்	ேபான	காரியம்
என்ன	ஆயிற் ?"	-	என் 	காத கில்	ெமல்லக்	ேகட்டான்.



"அைதப்	பற்றி	நம் ைடய	தனிக்	 ட்டத்தில்	விரிவாகப்	ேபசிக்	ெகாள்ளலாம்"
என் 	 க்கமான	ம ெமாழி	கிைடத்த 	ேசாழனிடமி ந் .	உரிைம	ெகாண்டா
ஆர்வத்ேதா 	ேகட்ட	தன்	ேகள்விக் 	அங்ேக	அப்ேபாேத	ேசாழன்	விைட
ெசால்லாத 	ெகா ம்பா ர்	மன்ன க் க்	ெகாஞ்சம்	வ த்தத்ைத	அளித்த .

ெகா ம்பா ர்	அரண்மைனயில்	மிக	ரகசியமானெதா 	ப தியில்	ஐந்
அரசர்கள்	சந்தித்தார்கள்.	 ன்ைறயக்	 ட்டத்ைதக்	காட் ம்	இ 	 க்கியமான
ட்டமாைகயினால்	அைமச்சர்கள்	பிரதானிகைளக்	 ட	இந்தக்	 ட்டத்தில்

கலந் 	ெகாள்வதற் 	விடவில்ைல.

ேசாழன்	 ட்டத்ைதத்	ெதாடங்கி	ைவத்தான்.	"உைற ரில்	சந்திக் ம்	ேபா 	நாம்
வராயி ந்ேதாம்.	இப்ெபா 	ெகா ம்பா ரில்	ஐந் 	ேபராக

வளர்ந்தி க்கிேறாம்.	இ 	நம் ைடய	எண்ணத்தின்	ெவற்றிக் 	ஒ 	சிறிய
அறி றிதான்.	காவிரிக்	கைரயிலி ந் 	காந்த ர்ச்	சாைலயீறாக	அவ்வள
பிரேதச ம்	ேசாழப்	ேபராட்சி	ஒன் க்ேக	உட்பட் க்க	ேவண் ம்	என்பதில்
நம்ைமெயல்லாம்	காட் ம்	ெகா ம்பா ர்	அரச க் 	அவா	அதிகம்.	 ன்
ேபராக	இ ந்த	நாம்	ஐந் 	ேபராக	வளர்ந்தி ப்ப 	 ட	அவ ைடய	 யற்சியின்
விைளேவயா ம்.	கீைழப்ப ர்க்	கண்டன்	அ தைன ம்,	பர ைடயாைன ம்
நாம்	நல்வர 	 றி	நம் ைடய	 ட்டணியில்	ேசர்த் க்	ெகாள்ேவாம்.	அவ்வா
ேசர்த் க்	ெகாள்வதில்	உங்களில்	யா க் ம்	க த் 	மா பா 	இ க்காெதன்
எண் கிேறன்."

க த் 	மா பா 	இல்ைல	என்பதற் 	அைடயாளமாக	எல்ேலா ம்	தைலைய
ஆட் த்	தங்கள்	இணக்கத்ைதக்	காட் னர்.

"நம் ைடய	ேநாக்கெமல்லாம்	ேசாழ	நாட் க் த்	ெதற்ேக	ேவ 	ஒ வ ைடய
ஆட்சிக் 	உட்பட்ட	ேவெறா 	நிலப்பரப் 	இ க்கக்	 டாெதன்ப 	தான்.	அதற்
ஒத் 	உைழக்க	எத்தைன	ேபர்	ேசர்ந்தா ம்	நம்ேமா 	அவர்கைளச்	ேசர்த் க்
ெகாள்ள	ேவண் ய தான்"	என் 	ெகா ம்பா ரான்	அந்தக்	க த்ைத
ஆதரித்தான்.

ேசாழன்	ேம ம்	 றலானான்:	" யவைர	ேபார்	ெசய் 	 ன்பப்படாமேல
நம் ைடய	வி ப்பத்ைத	நிைறேவற்றிக்	ெகாண் 	விடலாம்	என் 	உைற ரில்
நடந்த	 ட்டத்தில்	தீர்மானம்	ெசய்ேதாம்.	ெகா ம்பா ர்	மன்னர்	அன்
உைற ரில்	 றிய	திட்டப்ப 	இளவரசன்	இராசசிம்மைன ம்,	மகாராணி
வானவன்மாேதவிைய ம்	 ழ்ச்சியாக	அழித் 	வி வதற் ம்
மகாமண்டேல வரைர	நம்	ைகக் ள்	ேபாட் க்	ெகாள்வதற் ம்	ேவண் ய
ஏற்பா கைளச்	ெசய்ேதாம்.	கப்பல்	மார்க்கமாக	நம்	ஆட்கைளத்	ெதன்பாண்



நாட் க் ம்	ஈழத்	தீ க் ம்	அ ப்பிேனாம்.	ஆனால்	அந்தப்	பைழய
ஏற்பா கெளல்லாம்	நமக் 	எதிர்பார்த்த	அள க் 	ெவற்றியளிக்கவில்ைல."
இைடயில்	அர ைடயான்	 க்கிட் 	ஏேதா	ேகட்கத்	ெதாடங்கேவ	ேசாழன்
ேபச் த்	தைடப்பட்ட .

"அந்தச்	 ழ்ச்சிகள்	ெவற்றியளிக் ெமன் தான்	அவற்ைறச்	ெசய்ேதாம்.
இல்ைலயானால்	உடேன	பைடெய ப் க் 	வழி	ெசய்வைதத்	தவிர	ேவ
யற்சியில்ைல."

"அவசரப்படாதீர்கள்.	நான்	தான்	ஒவ்ெவா 	விவரமாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண்
வ கின்ேறேன!	எல்லாவற்ைற ம்	ேகட் க்	ெகாண்ட	பின்	அவரவ ைடய
க த் க்கைளச்	ெசால் ங்கள்,	ேபா ம்.	நாம்	நாைகப்பட்டனத்திலி ந் 	கப்பலில்
அ ப்பிய	ஆ 	ஆட்களில்	 ன் 	ேபைரத்	ெதன்ேமற் க்	ேகா யி ள்ள	விழிஞம்
ைற கத்தில்	இறக்கி	விட் 	விட் 	மற்ற	 வேரா 	கப்பல்	ஈழ	நாட் க் ப்

ேபாய்விட்டதாம்.	விழிஞத்தில்	இறங்கிய	நம்	ஆட்களான	ெசம்பியன்,	இ ம்ெபாைற,
த்தைரயன்	ஆகிய	 வ ம்	ெதன்பாண் 	நாட் க் ள்	 ந் 	கன்னியா மரிக்

ேகாயிலில்	வானவன்மாேதவியின்	ேமல்	ேவைல	எறிந் 	ெகால்ல
யன்றி க்கிறார்கள்.	 யவில்ைல.	நாம்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியிடம்

ெகா க் மா 	அ ப்பிய	ஓைலைய	நம்	ஆட்கேளா 	ேபாரிட் த்	தளபதி
வல்லாளேதவன்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண் 	விட்டானாம்.	வடதிைசப்	ேபரர க் 	உட்பட்
நம்ேமா 	சமரசமாக	அடங்கியி க்க	வி ம்பினால்	தி ப் றம்பியத்தில்	வந்
நம்ைமச்	சந்திக் மா 	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையக்	ேகட் க்	ெகாண் 	அந்த
ஓைலைய	எ தியி ந்ேதாம்	நாம்.	வானவன்மாேதவிையக்	ெகாைல	ெசய்ய
இயலாததனா ம்,	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	இ வைரயில்	சந்திக்க
வராததனா ம்	அந்தத்	திட்டம்	இனிேமற்	பயன்படா .	எனி ம்	நம் ைடய
ஒற்றர்கள்	 வ ம்	இன் ம்	ெதன்பாண் 	நாட் 	எல்ைலக் ள்ேளதான்
மைறவாகச்	 ற்றிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	அவர்களிடமி ந் 	எனக் 	அ க்க
ேபா மான	ெசய்திகள்	வந் 	ெகாண் 	தான்	இ க்கின்றன."

" மார	பாண் யைனக்	ெகால் வதற்காக	ஈழ	நாட் க் ப்	ேபானவர்கள்	என்ன
ஆனார்கள்	என்ப 	பற்றித்	தாங்கள்	ஒன் ேம	 றவில்ைலேய?"

அ வைரயில்	ெபா ைமயாகக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்
தன் ைடய	சந்ேதகத்ைதக்	ேகட்டான்.

"அவர்கைளப்	பற்றித்தான்	எனக் ம்	இ வைர	ஒ 	தகவ ம்	கிைடக்கவில்ைல.
விைரவில்	தி ம்பி	வ வார்கள்	என் 	எதிர்பார்க்கிேறன்.	அவர்கள்	வந்தால்
நாைகத்	 ைற கத்தில்	இறங்கிய ம்	உடேன	இங் 	வ மா 	 றியி க்கிேறன்.
தாமதமின்றி	இங்ேக	 ப்பிட் க்	ெகாண் 	வ வதற் 	 ைற கத் க்ேக



ஆட்கைள	அ ப்பி	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் 	காத்தி க்கச்	ெசய்தி க்கிேறன்."

"ெதன்பாண் 	நாட் ல்	 ற்றிக்	ெகாண் க் ம்	நம்	ஒற்றர்கள்	ேபா மான
ெசய்திகைள	அவ்வப்ேபா 	அ ப்பிக்	ெகாண் ப்பதாகச்	ெசான்னீர்கேள,
அந்தச்	ெசய்திகைளெயல்லாம்	நாங்க ம்	அறிந் 	ெகாள்ளலாேமா?"

அர ைடயானின்	இந்தக்	ேகள்விக் ச்	ேசாழன்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	பதில்
றினான்:

"நம் ைடய	 திய	நண்பர்கள்	இ வ ம்	ஒன் ம்	ேபசாமல்
உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்.	அவர்க க் ம்	ேசர்த் க்	ேகட்ப 	ேபால்	பைழய
நண்பர்கள்	ேகள்விகைளக்	ேகட்கிறார்கள்.	ேயாசைனகைளக்	 கிறார்கள்.	நம்
அர ைடய	ெசன்னிப்	ேபரைரயர்	ேகட்பதற் 	 ன்	ெதன்பாண் 	நாட் லி ந்
ஒற்றர்கள்	 லம்	கிைடக் ம்	ெசய்திகைள	நாேன	விரிவாகச்	ெசால்ல
ேவண் ெமன்றி ந்ேதன்.	அதற் 	 ன்னால்	உங்கைளெயல்லாம்
கலந்தாேலாசித் க்	ெகாள்ளாமல்	நான்	ெசய்தி க் ம்	ஒ 	சில	ெசயல்க க்காக
நீங்கள்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	'நாம்	மிக	விைரவில்	பைடெய த் விடப்
ேபாகிேறாம்'	என்ற	ெப ம்	பீதிையத்	ெதன்பாண் 	நா 	எங்ங ம்
உண்டாக் வதற்காக	ஒ 	தந்திரம்	ெசய்ேதன்.	நம்	வீரர்கைள	வணிகர்கள்
ேபால ம்,	தலயாத்திைர	ெசய்பவர்கள்	ேபால ம்	நிைறய	அ ப்பியி க்கிேறன்.
ெதன்பாண் 	நாட் ன்	வடக் 	எல்ைலயான	கரவந்த ரத் ப்	ப திகளில்	நம்
ஆட்கள்	தி ர்	தி ெரன் 	கலகங்கைள ம்,	 ழப்பங்கைள ம்	ெசய் 	ேபார்
ெந ங்கி	வ வ 	ேபால்	அச் த் கிறார்கள்.	ெகாற்ைகயில்	நடந்த	 த் க் ளி
விழாவின்	ேபா 	நம்மிடமி ந் 	ேபான	ஆட்கள்	உண்டாக்கிய	கலவரம்
ெதன்பாண் 	நாட்ைடேய	ந ங்கச்	ெசய்தி க்கிற .	வட	எல்ைலக்	காவல ம்,
கரவந்த ரத் 	அரச மாகிய	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	அஞ்சிப்	ேபாய்
மகாமண்டேல வர க் த்	 	அ ப்பி	விட்டான்.	அந்தத்	 வன்
மகாமண்டேல வரரிடமி ந் 	கரவந்த ரத் க் 	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபான	பதில்
ெசய்திைய	நம்	ஆட்கள்	எப்ப ேயா	ைகப்பற்றி,	இங்ேக	எனக் க்
ெகா த்த ப்பியி க்கிறார்கள்.	அதில்	 க்கியமான	விவரம்
ஒன் மில்லாவிட்டா ம்	உண்ைமயிேலேய	நாம்,	இன்ேறா	நாைளேயா	பைடெய த்
வந் 	விடப்	ேபாகிற	மாதிரி	எண்ணி	அரண் 	பைட	ஏற்பா கைளத்	தயார்	ெசய் ம்
ைனப் 	ெதற்ேக	உண்டாகிவிட்ட 	என் 	அறிந் 	ெகாள்ள	 கிற .	இேத

ேபால்	கரவந்த ரத் க் ம்	அரண்மைனக் ம்	நடக் ம்	ெசய்தித்	ெதாடர் கைளக்
கண்காணித்ேதா,	ைகப்பற்றிேயா	அ ப்பேவண் ெமன் 	நம்	ஆட்க க் க்	 றி
அ ப்பியி க்கிேறன்.	சாமர்த்திய ம்,	திறைம ம்	ேபாதாத	காரணத்தினால்,	நம்
ஆட்களில்	சிலர்	அகப்பட் 	விட்டனர்.	அவர்கள்	கரவந்த ரத் ச்	சிைறச்சாைலயில்
சிக்கி	விழித் க்	ெகாண் க்கிறார்களாம்..."



" லி	வ கிற ,	 லி	வ கிறெதன் 	பய த்திக்	ெகாண் ப்பதனால்	மட் ம்
நமக் 	பயன்	என்ன?	பைடெய த் ப்	ேபாய்விட	ேவண் ம்."

ேப வதற் க்	 ச்சப்ப கிறவைனப்	ேபாலப்	ேபசாமல்	உட்கார்ந்தி ந்த	கண்டன்
அ தன்	ேமற்கண்டவா 	உடேன	பைடெய க்க	ேவண் ெமன் 	வற் த்தினான்.

"நிதானமாகச்	ெசய்ேவாம்.	இன் 	ஒ 	நாளில்	ெசய் 	விட	 கிற	 வில்ைல
இ .	இங்ேக	ெகா ம்பா ரிேலேய	தங்கி	இன் ம்	இரண் 	 ன் 	நாட்கள்
ஆேலாசைன	ெசய் 	 க் 	வ ேவாம்.	அதற் ள்	நமக் 	ஏதாகி ம்
நம்பிக்ைக ட் ம்	 திய	ெசய்திகள்	ெதற்ேகயி ந் 	கிைடத்தா ம்
கிைடக்கலாம்."	ேசாழன்	விட் க்	ெகா க்காமல்	பதில்	ெசால்லிச்	சமாளித்தான்.
அதன்	பின்	ேசாழ ம்,	ெகா ம்பா ர்	மன்ன ம்	சிறி 	ெதாைல 	தள்ளிப்	ேபாய்
நின் 	தனியாகத்	தங்க க் ள்	ஏேதா	ேபசிக்	ெகாண் 	தி ம்ப ம்	பைழய
இடத் க் 	வந் 	எல்ேலாேரா ம்	அமர்ந்தார்கள்.

அப்ப 	அமர்ந்த டன்	தனக்ேக	ெசாந்தமான	 ரட் க்	 ரலில்	கைனத் க்
ெகாண் 	ஏேதா	இன்றியைமயாத	விஷயத்ைதப்	ேப கிறவனின்	 கச்சாயேலா
ெதாடங்கினான்	ெகா ம்பா ரான்:

"நண்பர்கேள!	நம்	எல்ேலா க் ம்	ேநாக்க ம்	நிைன ம்	ஒன்றானா ம்	அர ம்,
ஆட்சி ம்	ேவ 	ேவறாக	இ ப்பைவ.	'நன்றாற்றல்	உள் ம்	தவ 	உண் 	அவரவர்
பண்பறிந் 	ஆற்றாக்கைட'	என்பைத	நாம்	நிைனவிற்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
எல்லாவைகயி ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	 	மனத்ேதா 	ஒத் ைழப்பெதன்
தலில்	நாம்	ஒ 	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இன்

ெகா ம்பா ர்	அரச	மாளிைகயின்	ஒ 	 ைலயில்	நாம்	ஐவ க் ள்ேள	ெசய்
ெகாள் ம்	இந்த	உடன்ப க்ைகதான்	எதிர்காலத்தில்	தமிழ்	வழங் ம்	நிலம்

வ ம்	ேசாழ	நாடாக	ஒ ைம	ெபற் 	விரிவைடயி ம்	நம்ைம	பிரிக்க	 யாத
உடன்ப க்ைக.	ைக	விரல்கள்	ஐந் ,	ஆனால்	ைக	ஒன் தான்.	தனித்	தனியாகச்
ெசாந்த	நன்ைமகைளப்	ெபா ட்ப த் வதில்ைல	என் ம்	ெவற்றிகள்	அைடந்தால்
அந்த	ெவற்றிக்காகத்	தனித்தனிேய	ெப ைமப்ப வதில்ைல	என் ம்	உ தி	ெசய்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நம 	 ட்டணியின்	மாெப ம்	பைடக்
அர ைடயாைர ம்,	பர ைடயாைர ம்	தளபதிகளாக்கி	மற்ற	 வ ம்
ேபார்த்தைலவர்களாக	இ க்கட் ம்	என்ேற	மதிப் க் ரிய	ேசாழமன்னர்
க கிறார்.	அந்தக்	ேகாரிக்ைகக் 	இணங் கிேறாம்	என்பதற் 	அைடயாளமாக
வாள்கைள	உைறகழித் 	நீட் ச்	சத்தியம்	ெசய்ேவாம்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
தன்	வாைள	உ வி	நீட் னான்	ெகா ம்பா ரான்.	அ த்த	கணம்	மற்ற	நான்
ைகக ம்	ஒேர	சமயத்தில்	வாள்கைள	உ ம்	ஒலி	உண்டாயிற் .	ஐந் 	வாள்கள்
னி	 	உறவா வ 	ேபால்	 டாரமிட் க்	ெகாண் 	நின்றன.	அந்த	வாள்களின்
னி	 மிடத்தில்	எங்கி ந்ேதா	ஒ 	வண் 	பறந் 	வந் 	உட்கார்ந்த .



பாண் யர்	பலத்ைதேய	அ த் 	வீழ்த் கிறவைனப்	ேபால்	க ப்ேபா 	அந்த
வண்ைட	அ த் த்	தள்ளினான்,	ெகா ம்பா ரான்.	"அரேச	அவசரமாக	ஓர்
ஒற்றன்	வந்தி க்கிறான்"	என் 	ேசாழைன	விளித் க்	ெகாண் 	உள்ேள	ேவகமாக
வந்த	ஒ 	வீரன்	 கத்தில்	ேபாய்	வி ந்த 	அந்தச்	ெசத்த	வண் .
--------	
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ணவீரபண் தர்	வந் 	உைரயா 	விட் ப்	ேபான	ம நாள்	காைல	மகராணி
வானவன்மாேதவிக் 	அரண்மைனயில்	இ ப் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	அரசேபாக
ஆடம்பரங்களின்	ந ேவ	எல்ேலா ம்	வணங்கத்தக்க	நிைலயில்	இ ந் ம்
உள்ளத்தின்	ஏேதா	ஒ 	ப தி	நிைறயாமேல	இ ந் 	ெகாண் ந்த .	நிைறந்த
வசதிகள்	நிைறயாத	ெநஞ்சம்,	உயர்ந்த	எதிர்கால	நிைன கள்,	உயராத	நிகழ்காலச்
ழ்நிைல	இப்ப த்	தவித் க்	ெகாண் ந்த 	அந்தப்	ேப ள்ளம்.	அந்தத்

தவிப்ைப	மாற்ற	விலாசினி ம்,	பகவதி ம்	உடன்	இ ந்த 	எவ்வளேவா	ஆ தலாக
இ ந்த .	அந்த	ஒேர	ஆ த ம்	இப்ேபா 	இல்ைல.

அன் 	வி ந்த ம்	வானவன்மாேதவிக் 	விலாசினி	தி ெரன் 	தந்ைதேயா
ஊ க் ச்	ெசன் விட்ட	ெசய்தி	ெதரிந்த .	பகவதியாவ 	அரண்மைனயில்
இ ப்பாள்	என் 	எண்ணி	அவைள	அைழத் 	வரச்	ெசால்லி	வண்ணமகைள
அ ப்பினார்	மகாராணி.	பகவதி	அரண்மைன	எல்ைலயிேலேய	காணப்படவில்ைல
என் 	அறிந்த ம்	அவ க் ப்	பய ம்	கவைல ம்	உண்டாயிற் .	 வன
ேமாகினியின்	 லம்	அந்தச்	ெசய்திைய	மகாமண்டேல வர க் ச்	ெசால்லி
அ ப்பினார்.

ேகாட்டாற் த்	 றவி	எ திக்	ெகா த் விட் ப்	ேபான	அந்தப்	பாடைலத்	தி ம்பத்
தி ம்ப	பாடச்	ெசால்லிக்	ேகட்க	ேவண் ெமன் 	ேதான்றிய 	மகாராணிக் .	உலக
வாழ்வின்	அ லத் க் ம்	அ லமான	க த்ைத	அந்தப்	பாட் க் ள்	ெபாதிந்
ைவத்தி ப்பதாக	அைதக்	ேகட் ம்	ேபாெதல்லாம்	அவ க் 	ஒ 	மனத்ேதாற்றம்
உ வாயிற் .

மார	பாண் யைனப்	பற்றி	மகாமண்டேல வரர்	வந் 	 றிய	விவரங்கள்
அவ க் 	மி ந்த	ேவதைனையக்	ெகா த்தி ந்தன.	மகைனப்	பற்றிய	கவைல,
மகன்	ஆளேவண் யதாயி ந் ம்	அவனால்	ஆளப்படாமல்	இ க்கிற	நாட்ைடப்
பற்றிய	கவைல,	மலர்	ேபான்ற	உள்ளம்	ெகாண்ட	மகாராணிக் 	இத்தைன
கவைலகைள ம்	சற்ேற	மறந் 	 னிதமான	சிந்தைனகளில்	ஈ பட	அந்தப்	பாடல்
உதவி	ெசய்த .	விலாசினியாவ ,	பகவதியாவ 	உடனி ந்தால்	மனம்	விட் ப்
ேபசிக்	ெகாண் க்கலாம்.	அல்ல 	ஆடல்	பாடல்களில்	 ைவயான	அ பவத்தில்
தன்ைன	மறக்கலாம்.	அவர்க ம்	அரண்மைனயில்	இல்ைல?	மகாமண்டேல வரர்
அந்தப் ரப்	ப திக் ள்	அதிகம்	வ வதில்ைல!	அன் 	 மார	பாண் யைனப்
பற்றிய	உண்ைம	நிைலகைள	அவர்	வந் 	தனிைமயில்	 றிய	ேபாேத,



மகாராணிக் த்	தாங்க	 யாத	 யரம்	அ ைகயாகப்	ெபாங்கிக்	ெகாண்
வந்த .	வீணாக	அ க்க 	மகாராணியாைரச்	சந்திக்கச்	ெசன் 	எைதயாவ
றி	அவர்	மனத்தில்	உணர்ச்சி	ெநகி மா 	 ண்ப த்தக்	 டாெதன்

மகாராணிையக்	காணாமல்	இ ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	ேகாட்டாற் ப்
பண் தைர ம்	நிைனத்த	ேபாெதல்லாம்	வரவைழத் 	அவர்	ெப ைம
ைற ம்ப யாக	நடந் 	ெகாள்ள	 யா .

ெசான்னைதக்	ேகட்க ம்,	ேகட்டைதக்	ெகா க்க ம்	எத்தைன	பணிப்ெபண்கேளா
இ ந்தார்கள்?	யார்	இ ந்தால்தான்	என்ன?	யார்	ேபானால்	என்ன?
நாட் க்ெகல்லாம்	அரசி	 ட் க் ள்	கிளியாக	உள்ளம்	 ைலய	ேவண் யி ந்த .
மண்ணின்	உலகத்தில்	பாண் 	நாட் க் த்	ேதவியாயி க்க	 கிற .	மனத்தின்
உலகத்திேலா	ஏைழயி ம்	ஏைழ	ேபால்	ெவ ைம	 ழ்கிற .	ஒேர	 ைவக்	கலப்பற்ற
தனிைம!	உள் ம்	 ற ம்,	நிைன ம்	கன ம்,	எங் ம்	எ ம்	 னியமாய்ப்
பாழ்ெவளியாய்ப்	ேபாய்விட்ட 	ேபான்ற	தாழ் 	மனப்பான்ைமைய	உண்டாக் ம்
தனிைம	அ .	ஏைழ	கந்தல்	 ணிகைள	இ த் ப்	ேபார்த்திக்	 ளிைரப்	ேபாக்கிக்
ெகாள்ள	 யாத 	ேபால்	வ வில்லாத	நிைன களால்	மனத்திடம்
கிட்டமாட்ேடெனன்கிற .

மகாராணி	அந்தப்	ெபரிய	மாளிைகயில்	சிறி ம்	நிம்மதியின்றி	இ ந்தார்.	 மார
பாண் யைனப்	பற்றிய	நிைன கள்,	நாட் ன்	எதிர்காலம்,	ேபார்	வ ேமா	என்ற	பயம்
எல்லாம்	ஒன்றாய்க்	 	நின் ,	'ஓ !	ஓ !'	என் 	அந்தத்	தனிைமயிலி ந்
எங்ேகா	 ரத் வ 	ேபால்	இ ந்த .	ெசாற்களின்	ெபா ள்	வரம் க் ள்	இ த் ப்
பி த் 	விளக்க	 யாத	ஒ 	தாபம்	-	ஆத்மதாபம்,	அகன்ற	மாளிைகயின்	நீண்ட
இடங்கைளக்	கடந் 	உயர்ந்த	மதில்க க் 	அப்பால்	எட்ட யாத	உயரத் க் ப்
ேபாய்விட	ேவண் ம்	என் 	உந்தித்	தள் வ 	ேபால்	உள்ளத்தில்	 மிழியிட்ட .

"ேதவி!	உணவ ந் வதற் 	எ ந்த ள	ேவண் ம்"	என் 	ஒ 	பணிப்ெபண்	வந்
அைழத்தாள்.	மகாராணி	பதில்	ெசால்லவில்ைல!

"நீ	ேபாய்	வண்ணமகள்	 வன	ேமாகினிைய	வரச்ெசால்"	பணிப்ெபண்
உணவ ந் வதற் 	அைழத்தைதேய	காதில்	ேபாட் க்	ெகாள்ளாமல்	அவைள
ேவெறா 	பணிக் 	ஏவினார்	மகாராணி.	சிறி 	ேநரத்தில்	வண்ணமகள்	வந்தாள்.

" வன	ேமாகினி!	நான்	உடேன	தா மாலய	விண்ணகரத் க் ப்	 றப்பட
ேவண் ம்.	 சீந்திரத் க் ச்	சிவிைக	ஏற்பா 	ெசய்.	நீ ம்	உடன்	வரேவண் ம்."

ன்	தகவல்	இல்லாமல்,	உணவ ந்தாமல்,	தி ெரன் 	இப்ப 	மகாராணி
ேகாவி க் ப்	 றப்பட	ேவண் ெமன் 	 றியைதக்	ேகட் ப்	 வன	ேமாகினி
திைகத்தாள்.



"ேதவி	தாங்கள்	இன் ம்	உணைவக்	 ட	 த் க்	ெகாள்ளவில்ைலேய?
அதற் ள்..."

"பசி	இப்ேபா 	வயிற் க் 	அல்ல,	ஆன்மா க் !	ேகள்வி	ேகட் க்	ெகாண்
நிற்காேத,	ேபாய்	உடேன	ஏற்பா 	ெசய்."

வண்ணமகள்	பதில்	ேபச	வாயிழந் 	சிவிைக	ஏற்பா 	ெசய்வதற்காகச்	ெசன்றாள்.
பைடவீரர்கள்	 ைண	வராமல்	தனியாக	மகாராணி	எங் ம்	 றப்படக்	 டாெதன்
அன் 	கன்னியா மரியில்	வந்த	ஆபத் க் ப்	பின்	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தார்கள்.
ஆனால்	அப்ேபாதி ந்த	மனநிைலயில்	யா க் ம்	ெதரியாமல்,	யா ைடய
பா காப் ம்	இன்றிச்	 சீந்திரத் க் ப்	ேபாய்	வர	 	ெசய்தி ந்தார்	மகாராணி.
மகாமண்டேல வர க்ேகா,	ெமய்க்காவற்	பைட	வீரர்க க்ேகா	தன்	 றப்பாட்ைடப்
பற்றி	அவர்	ெதரிவிக்கேவ	இல்ைல!	பரிவாரங்கள்	 ைட ழ	ஆரவாரம்	நிைறந்த
அரச	மரியாைதகேளா 	ேகாயி க் ச்	ெசல்வ ,	'நான்	மகாராணி...	எனக் ப்
ெப ைம,	பீ ,	பதவி	எல்லாம்	உண் '	என் 	ெப ைமைய	அநாவசியமாக
அறிவித் க்	ெகாண் 	ேபாவ 	ேபால்	ெவ ப்ைப	உண்டாக்கிற் .	அவர்
எண்ணினார்:

'உலகத்தின்	கண்க க் 	நான்	பாண் மாேதவி.	இராசசிம்மனின்	கண்க க்
அன்ைன.	ஆனால்	ெதய்வத்தின்	கண்க க் 	நான்	ஓர்	அபைலப்	ெபண்.
எளியவன்	ெசல்வந்த க் 	 ன்	இரவல்	நைககைள ம்	ஆைட	அணிகைள ம்
ண் 	தன்ைனப்	ெபரிதாகக்	காண்பித் க்	ெகாள்ள	 யல்வ 	ேபால்	அபைலயாக

இ ந் 	ெகாண் 	அரசியாகப்	ெப ைம	ெகாண்டாடக்	 டா .'

சிவிைகயில்	 வன	ேமாகினி	ஒ த்திைய	மட் ம்	 ைணக் 	ஏற்றிக்	ெகாண்
தனிைமயாகப்	 றப்பட்டார்	வானவன்மாேதவி.	ேகாட்ைடயின்	இரண்
வாயில்களி ம்	மி ந்த	காவல்	வீரர்கள்.	'ஐேயா!	இப்ப	மகாராணி	தனிைமயாகப்
ேபாகிறார்கேள?'	என் 	வ ந்தத்தான்	 ந்த .	த ப்பதற் 	அவர்கள்	யார்?
எல்லாப்	ெப ைம ம்	உள்ளவள்,	இல்லாதவைளப்	ேபால்	ேபாக	வி ம் ம்	ேபா 	யார்
தான்	அைதத்	த த் 	நி த்த	 ம்?

அ 	நன்றாகப்	பட் த்	திைரயிட் 	 டப்ெபற்ற	சிவிைகயாதலால்	 சீந்திரத்ைத
அைடகிற	வைரயில்	அதில்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியார்	ேபாகின்றார்	என்ற
ெபரிய	உண்ைம	இைடவழி	ஊர்களில்	இ ந்த	மக்க க் த்	ெதரியாமேல
ேபாய்விட்ட .	ெதரிந்தி ந்தால்	எவ்வள 	ெபரிய	ேகாலாகலமான	வரேவற் கள்
கிைடத்தி க் ம்?	எத்தைன	ஆரவார ம்	மக்கட்	 ட்ட ம்	சிவிைகயின்
இ ற ம்	நிரம்பி	வழிந்தி க் ம்?	அந்த	மாதிரிச்	சாைலகளில்	எத்தைனேயா
ெசல்வக்	 ம்பத் ப்	ெபண்கள்	அந்த	மாதிரிப்	பல்லக் களில்	ேபாவ 	வழக்கம்.



அ 	ேபால்	நிைனத் க்	ெகாண் 	அைத	விேசடமாகக்	கவனிக்கவில்ைல	மக்கள்.
சிவிைக	 மந் 	ெசல்ேவா க் ம்	 றக் டா 	என் 	 ன்ெனச்சரிக்ைக
ெசய்யப்பட் ந்த .

தா மாலய	விண்ணகரத்தின்	ேகா ர	வாயிலில்	மகாராணி ம்,	 வன	ேமாகினி ம்
இறங்கிக்	ெகாண்டார்கள்.	ேகாயில்	 ன் ற ம்,	உள்ேள ம்	 ட்டம்	அதிகமாக
இ ந்த .

"ேதவி!	இன்ைறக் 	இந்தக்	ேகாயிலில்	உள்ள	ெதய்வ	நீதி	மண்டபத்தில்	ஏேதா	ஒ
க்கியமான	வழக்கில்	தீர்ப் க்	 றி	'ைக க் த்	தண்டைன'	நிைறேவற்றப்

ேபாகிறார்களாம்.	இவ்வள 	 ட்ட ம்	ைக க் த்	தண்டைனையக்
காண்பதற் க்	 யி க்கிற "	என் 	 வன	ேமாகினி	விசாரித் க்	ெகாண்
வந் 	 றினாள்.	சாதாரண	உைடயில்	சாதாரணப்	ெபண்கள்	ேபால்	 ட்டத் க் ள்

ந் 	ெசன்ற	அவர்கள்	யா ைடய	பார்ைவக் ம்	படாமல்	தப்பிய 	வியப் தான்.

" வனி	ேமாகினி!	இந்தக்	ேகாயி க் 	வந்தால்	மட் ம்	இ 	சிறப் .	இங்ேக
பைடத் க்	காத் 	அழிக் ம்	 ப்ெப ங்கட ளரின்	ஒன் பட்ட	அம்சத்ைதத்
ெதய்வமாக	வணங் கிேறாம்"	-	மகாராணி	வண்ணமகளிடம்	 றிக்	ெகாண்ேட
சந்நிதிக் 	 ன்	ெசன் 	வணங்கினார்.	அர்ச்சகர்	அ கில்	வந் 	பார்த்
அைடயாளம்	கண் 	ெகாண்டார்.	அவ க் க்	ைக ம்,	கா ம்	பதறி	ந ங்கின.
"ேதவி!	இெதன்ன	ேகாலம்...?	இப்ப த்	தனியாக..."	சரியாகப்	ேபச	 யாமல்	வாய்
ழறிய 	அவ க் .	ஆள்	காட் 	விரைல	இதழ்	வாயிற்	ெபா த்திப்	ேபசாமல்

இ க் மா 	அர்ச்சக க் ச்	சாைட	காட் னார்	மகாராணி.	அவர்	அடங்கினார்.
ைக ப்பி	வணங்கிக்	ெகாண்ேட	ெந ேநரம்	நின்றி ந்தார்	மகாராணி.
கத்தி ம்,	கண்களி ம்	ெதய்விக	நிைல	ஒளிர்ந்த .	உலகத்தில்	மறந்த

ெப நிம்மதியில்	திைளக் ம்	ஓர்	அ ள்	இன்பம்	சிறி 	நாழிைக	ெதாடர்ந்த .
வழிபா 	 ந்த .

"அர்ச்சகேர	இன் 	ஏேதா	ைக க் த்	தண்டைன	நைடெப கிறதாேம?	வ ம்
வழியில்	இ ந்த	 ட்டத்ைதப்	பார்த் 	இவள்	விசாரித் க்	 றினாள்.	அ
என்னெவன் 	விவரம்	ெசால் ங்கள்"	மகாராணி	ேகட்டார்.

"ேதவி!	தங்க க் த்	ெதரியாதெதான் ம்	இல்ைல.	நாஞ்சில்	நாட் ன்
எப்ப தியில்	ெதய்வக்	 ற்றம்,	ஒ க்கக்ேக 	 தலிய	ேபரநீதிகள்	ெசய்தவர்	மீ
அவ்வநீதிக் 	ஆளான	எவர்	வழக் த்	ெதாடர்ந்தா ம்	அவ்வழக்ைகப்	பன்ென ந்
தைல ைறகளாக	இந்த	ேகாயிலில்	உள்ள	ெதய்வ	நீதிமன்றத்தார்	தீர	விசாரித் த்
தீர்ப் க்	 றி	வ கிறார்கள்.	 ற்றம்	ெசய்தவர்கள்	'ைக க் த்	தண்டைன'	-
ெப கிறார்கள்.	இக்ேகாவிலில்	ெதய்வ	நீதிமன்றத்தார்	ைக க் த்
தண்டைனக்ெகன்ேற	ஒ 	ெபரிய	ெநய்க்	ெகாப்பைர ம்	ெபான்னாற்	ெசய்த



நந்திச்சிைல	ஒன் ம்	ைவத்தி க்கின்றைதத்	தாங்கள்	அறிவீர்கள்.
தண்டைனக் ரிேயாராகத்	தீர்ப் ப்	ெப ேவார்	ெகாப்பைர	நிைறயக்	காய்ந்
ெகாதிக் ம்	ெநய்க் ள்	ைகைய	விட் ,	அ யில்	கிடக் ம்	ெபான்	நந்திைய
ெவளிேய	எ க்க	ேவண் ம்.	ெதன்பாண் 	நாட் ேலேய	ெபரிதாக	நிைனக்கப்ப ம்
இந்தத்	தண்டைனைய	கடந்த	நான்ைகந் 	ஆண் களில்	எவ க் ேம
அளிக்கப்படவில்ைல.	அதாவ 	'ைக க் த்	தண்டைன'	ெப ம்	அள க் 	இந்தச்
சில	ஆண் களில்	இந்தப்	ப தியில்	யா ம்	 ற்றம்	ெசய்யவில்ைல.

"ெசன்ற	திங்களில்	தி வட்டா 	ஆதிேகசவ	விண்ணகரத்தில்	வழிபாட் ரிைம
ெபற்ற	ேசாழிய	அந்தணர்	ஒ வ ைடய	 தலவன்	அேத	விண்ணகரக்	ேகாயிலின்
விைலமதிப்பற்ற	ெபான்	அணிகலன்கைளத்	தி க்	ெகாண் 	யாரிட ம்
ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	தி ெரன் 	எங்ேகா	மைறந் 	விட்டான்.	ேசாழிய
அந்தணர்	தம்	மகன்	தான்	தி ச்	ெசன்றி க்கிறான்	என்பதைன	அறிந்
ெகாண் 	விட்டார்.	 தல்வன்	ெசய்த 	 ற்றேம	என் 	தயக்கமின்றிச்	 சீந்திரம்
ெதய்வ	நீதிமன்றத்தா க் 	அக் ற்றத்ைத	அறிவித் விட்டார்	அவர்.	எனி ம்
ற்றம்	ெசய்த	ேசாழிய	இைளஞன்	அகப்படவில்ைல.	இரண் 	 ன் 	நாட்க க்
ன்னால்	காந்த ரில்	ஒ 	ெபாற்ெகால்லன்	வீட் ல்	விண்ணகரத் ப்	ெபான்

நைககைள	அழித் 	உ க்கி	வி வதற் 	 யன் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	அந்தச்
ேசாழிய	இைளஞைனப்	பி த் 	விட்டார்கள்.	இன் 	தீர்ப் க்	 கிறார்கள்.	நீண்ட
நாட்க க் ப்	பின்னர்	நைடெப ம்	'ைக க் த்	தண்டைன'	யாைகயால்	மக்கள்
தி விழாக்	 ட்டம்	ேபால்	பார்ப்பதற் க்	 விட்டார்கள்.	ைக க் 	மண்டபத் ப்
பக்கம்	ேபாவதற்ேக	பரிதாபமாக	இ க்கிற "	என்றார்	அர்ச்சகர்.

"கல்மனம்	பைடத்த	அந்தச்	ேசாழிய	அந்தணர்,	'என்	மகனானால்	என்ன?
ேவெறவனானால்	என்ன?	ெசய்த 	தவ .	ெபற	ேவண் ய 	தண்டைன	தான்'
என் 	பாசத்ைத	மறந் 	நியாயத்ைத	ஒப் க்	ெகாள்கிறார்.	ஆனால்...	நான்
உங்களிடம்	எப்ப ச்	ெசால்ேவன்,	மகாராணி!	அவைனப்	ெபற்ற	அந்தச்	ேசாழிய
நங்ைகயின்	கதறல்	அந்த	மண்டபத்ைதேய	ேசாக	ெவள்ளத்தில்	 ழ்கச்
ெசய்தி க்கிற .	அந்தத்	தாய்	 ணில்	 ட் க்	ெகாள்கிறாள்,	 ைறயி கிறாள்.
'என்	மகன்	ைகைய	ெநய்க்	ெகாப்பைரக் ள்	வி 	 ன்	நாேன	ெகாப்பைரயின்
ெகாதிக் ம்	ெநய்க் ள்	பாய்ந் 	உயிைர	விட் 	வி ேவன்'	என் 	அடம்
பி க்கிறாள்.	அவ க் 	ஒேர	மகன்	அவன்.	தந்ைதக் 	நியாயம்	ெபரிதாகத்
ெதரிகிற .	தாய்க் ப்	பாசம்	ெபரிதாகத்	ெதரிகிற .	தாய்	ஈைரந் 	திங்கள்
வயிற்றில்	 மந்தவள்.	என்ன	ெசய்வ ,	ேதவி!	தாயாக	இ ந்தால்	தான்	மகைன
உணர	 கிற .	அ யானாக	இ ந்தால்	தான்	ெதய்வத்ைத	உணர	 கிற .
ஆண்டவனாக	இ ந்தால்	தான்	அ யாளின்	ேவதைன	ெதரிகிற .	வாழ்க்ைக
நியதி	அப்ப 	அைமந் 	கிடக்கிற ."

அர்ச்சகர்	உணர்ச்சிகரமாக,	உ க்கமாகத்	தம்	மனத்தில்	 ைதந் 	கிடந்த



ன்பங்கைள	மகாராணிக் 	 ன்	ெகாட் னார்.	அவர்	 த்த ம்	மகாராணி
ஆவேலா 	ேகட்டார்:	"அெதல்லாம்	சரி!	 	என்ன	ஆயிற் ?	'ைக க் த்
தண்டைன'ைய	நிைறேவற்றினார்களா,	இல்ைலயா?"

"நீதி	மன்றத்தார்	தண்டைனைய	அளித் 	விட்டார்கள்.	ஆனால்	தண்டைனைய
நிைறேவற்ற	 யாமல்	ஒ 	தாயின்	இரண் 	ைககள்	த த் 	அடம்	பி க்கின்றன.
ெநய்க்ெகாப்பைர	ெகாதித் க்	ெகாண் க்கிற .	இவ்வள 	 ட்ட ம்
அைதத்தான்	ேவ க்ைக	பார்க்கப்	ேபாகிற .	 	என்ன	ஆ ேமா
ெதரியவில்ைல."

அர்ச்சக ைடய	வார்த்ைதகைளக்	ேகட் 	 ந்த ம்,	மகாராணி
வானவன்மாேதவியார்	ெப ச் விட்டார்.	அவ ைடய	ேபச் 	மகாராணியின்
மனத்தில்	இரண்ெடா 	ெசாற்கைள	ஆழப்	பதித் 	விட்ட .

'தாயாக	இ ந்தால்	தான்	மகைன	உணர	 கிற .	ஆண்டவனாக	இ ந்தால்
தான்	அ யானின்	ேவதைன	ெதரிகிற .'

யா ம்	அறியாமல்	 ைதயல்	எ த் 	எளியவன்	அதைனத்	தி ம்பத்	தி ம்பத்
தனிைமயில்	தான்	மட் ம்	பார்த் 	மகிழ்வ 	ேபால்	இந்த	உயிேராட்ட ள்ள
வாக்கியங்கள்	அவர்	மன	ஆழத்ைதத்	ெதாட் த்	 ப் 	ஊட் ன.

ெதய்வ	நீதிமன்றம்	அந்தக்	ேகாவிலின்	ேவெறா 	ப தியில்	இ ந்த .
ஏக்கத்ேதா ம்,	அ தாபத்ேதா ம்	நிராைசேயா ம்	அந்தப்	பக்கம்	தி ம்பிப்
பார்த்தார்	மகாராணி.	 ட்டம்	திரள்திரளாகத்	ெதய்வ	நீதிமன்றம்	இ ந்த
ப திக் ள்	ெசன் 	ெகாண் ந்த .	இவ்வள 	 ட்ட ம்	ைக க் த்
தண்டைனைய	ேவ க்ைக	பார்க்கப்	ேபாகிற .	ஆனால்	இவ்வள 	ேப ம்
அைடயாத	ேசாக	உணர்ச்சி	தண்டைன	அைடந்தவைனப்	ெபற்ற	தாய்க் 	மட் ம்
ஏற்ப கிற .	உலகத் க் 	ேவ க்ைக.	தாய்க் 	ேவதைன.	தாயாக	இ ந்தால்
எத்தைன	 ன்பங்கள்?	ஆனா ம்	தாயாக	இ ப்பதில்தான்	எவ்வள 	ெப ைம!	

யாைரேயா	அ ப்பதற்காக	ஓங்கிய	ைக,	யார்	ேமேலேயா	வி ந்த 	ேபால்,	எந்தத்
தாையேயா	நிைனத் க்	ெகாண் 	அர்ச்சகர்	 றிய	அந்த	வாக்கியம்	தம்
இதயத்ைதேய	கசக்கிப்	பிழிவைத	வானவன்மாேதவி	உணர	 ந்த .	அந்த
விநா 	வானவன்மாேதவியின்	மனத்தில்	மின்னைலப்	ேபால்	ஓர்	எண்ணம்
உண்டாயிற் .	 கம்	மலர	விழிகளில்	சத்தியம்	ஒளிர	அர்ச்சகைர	நிமிர்ந்
பார்த்தார்.

"அர்ச்சகேர!	நீங்கள்	எனக் 	ஒ 	சி 	உதவி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	இவ்வள 	ெபரிய
ட்டத்ைதக்	கடந் 	உள்ேள	ேபாய்க்	'ைக க் த்	தண்டைன'	நிைறேவ ம்



இடத்தில்	நான்	இங் 	வந்தி ப்பைத	ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ள	எனக்
வி ப்பமில்ைல.	நீங்கள்	தய 	ெசய் 	இந்தப்	பணிப்	ெபண்ைண ம்	உடன்
அைழத் ச்	ெசன் 	அந்தச்	ேசாழிய	நங்ைகைய	மட் ம்	இங்ேக	தனியாகக்
ப்பிட் க்	ெகாண் 	வர	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்."

அர்ச்சக க் 	மகாராணியின்	அந்த	ேவண் ேகாள்	ஆச்சரியத்ைத
உண்டாக்கிற் .	ஆனா ம்	அைத	அடக்கிக்	ெகாண் ,	"அப்ப ேய	அைழத் 	வர
யல்கிேறன்	ேதவி"	என் 	 றி	 வன	ேமாகினிைய ம்	உடன்	அைழத் க்

ெகாண் 	 ட்டத் க் ள்	 ந்தார்.	சந்நிதிக் 	 ன்	தனியாக	நின்ற	மகாராணி
பிற ைடய	கவனம்	தம்மால்	கவரப்படக்	 டாெதன் 	நிைனத் 	யாேரா
தரிசனத் க் 	வந்தவள்	ேபாலத்	ேதான் ம்ப 	ஒ 	 ண்	ஓரமாக	ஒ ங்கி
ஒ ங்கி	நின்றாள்.	பாண் 	நாட் ன்	மாெப ந்	தாய்	ேபான்ற	அந்தத்	ேதவியின்
மனம்	எங்ேகா	ஒ 	சிறிய	ஊரில்	ேகாவிலில்	ெதாண் 	ெசய் ம்	அர்ச்சகரின்
மைனவியான	மற்ெறா 	தாய்க்காக	ெநகிழ்ந் 	உ கிய .	உலகத்தில்	எங் ேம
எதற்காக ம்	தாய்க் லம்	மனேவதைனப்படக்	 டாெதன்கிற	மாதிரி	ஒ 	பரந்த
க ைண	அந்த	மகாராணியின்	ெநஞ்சில்	அந்தச்	சில	கணங்களில்	வந் 	நிைறந்
ெகாண்ட .	ஒ 	தாயின்	 ன்பத்ைத	உணர	இன்ெனா 	தாய்.	ஆகா!	உலகத் த்
தாய்க்	 லத்தின்	இைணயற்ற	ெப ைம	அ .

அர்ச்சக ம்,	 வன	ேமாகினி ம்	எப்ப ேயா	அந்தச்	ேசாழிய	நங்ைகைய	அைழத்
வந் விட்டனர்.	அவைளச்	 ற்றி	ஒ 	சி 	 ட்ட ம்	வந்த .	அ 	அ 	சிவந்த
கண்கள்,	ெவளிறிய	 கம்,	கைலந்த	 ந்தல்,	 கம்	 வ ம்	தன்	மகனின்	உயிர்
காப்பதற் 	வீ 	ெகாண்ெட ந்த	தாய்ைம	ெவறி.	'பார்!	இ தான்	உலகத்தின்
தாய்ைமத்	 ப்பின்	உண்ைம	ஓவியம்'	என் 	எ தி	ஒட் யி ப்ப 	ேபான்ற	 கம்
அவ க் .	அவைளச்	 ற்றி ம்	ைபத்தியத்ைதப்	பார்க்க	வ வ 	ேபால்
ெதாடர்ந் 	வந்த	 ட்டத்ைத	அர்ச்சகர்	ஏேதா	ெசால்லி	அதட் 	விரட் னார்.

அந்தத்	தா ம்	அர்ச்சக ம்	 வனேமாகினி ம்,	மகாராணி	நின் 	ெகாண் ந்த
க் 	அ ேக	வந்தனர்.	அர்ச்சகைர ம்,	 வன	ேமாகினிைய ம்	ஒ ங்கிச்

ெசல் மா 	 றிப் க்	காட் விட் 	அவைள	ேநாக்கி,	"வா	அம்மா!	உன்
ன்பத்ைதக்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	என்	மனம்	ெபரி ம்	கலங்கிய .	எனக்

மட் மல்ைல,	அம்மா!	உலகத் த்	தாய்மார்கெளல்லா ம்	 ன்பப்படேவ
பிறந்தி க்கிேறாம்.	இந்த	நாட் 	மகாராணி	வானவன்மாேதவிையப்	பற்றி	நீ
ேகள்விப்பட் ப்பாய்.	அவர்	 டத்	தம்	மகைன	எண்ணித்தான்	ஓயாமல்	கலங்கிக்
ெகாண் க்கிறார்.	நாம்	என்ன	ெசய்வ ?	நாம்	ெபற்ற	பிள்ைளகள்	அச களாக
இ ந் 	விட்டால்	அவர்க க் ம்	ேசர்த் 	நாம்	தாம்	வ த்தப்பட
ேவண் யி க்கிற "	என் ,	தாம்	இன்னாெரனக்	காட் க்	ெகாள்ளாமல்
ன்றாவ 	மனிதர்	தற்ெசயலாக	அ தாபப்ப வ 	ேபால்	ேபசினார்	மகாராணி.



அந்தச்	ேசாழிய	நங்ைக	விக்க ம்,	வி ம்ப மாக	ெவ த் க்	ெகாண் 	வ ம்
அ ைகேயா 	சீறினாள்:

"இவ்வள 	ஆ தல்	ெசால்கிறீர்கேள?	உங்க க் 	ஒ 	மகன்	இ ந் 	அவ ம்
இம்மாதிரித்	தி க்	ெகாண் 	ஓ 	அகப்பட் 	விட்டால்	அவன்	ைக க் த்
தண்டைன	அைடவைதக்	கண் 	உங்களால்	ெபா ைமயாக	இ ந் 	விட	 மா?
ெபரிய	ஔைவ	 தாட் ையப்	ேபால்	 ப்பிட் விட் 	இ ந்த	இடத்திலி ந்
ெகாண்ேட	எனக் 	அறி ைர	ெசால்ல	வந் 	விட் ர்கேள!...	யார்	நீங்கள்?
உங்க க்ெகன்ன	அக்கைற	இதில்?"

"அம்மா!	நா ம்	உன்ைனப்	ேபால்	ஒ 	தாய்.	எனக் ம்	ஒ 	மகன்	இ க்கிறான்!"
மகாராணி	ஒவ்ெவா 	ெசால்லாக	நி த்திப்	பதில்	 றினாள்.
வானவன்மாேதவியின்	உள்ளத்தில்	ேபரி ையப்	பாய்ச்சியி ந்தால்	அந்தச்	ேசாழிய
நங்ைக	-	"உனக் ம்	ஒ 	மகன்	இ ந் 	அவ ம்	இப்ப த்	தி க்	ெகாண் 	ஓ
அகப்பட் ந்தால்"	சரியாகக்	ேகட் ந்தாள்	அவள்.	'ஆம்!	எனக் ம்	மகன்
இ க்கிறான்.	அவ ம்	ஒ விதத்தில்	தி யி க்கிறான்!'	மகாராணி
மனத் க் ள்	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்.	அவ ைடய	மனம்	வலித்த ,	மிக ம்
வலித்த .
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தி வட்டாற்றிலி ந் 	 சீந்திரத் க் 	வந்தி ந்த	அந்தத்	தாய்	தன்	ெசாற்களால்
மகாராணியின்	உள்ளத்தில்	ஓங்கி	அைறந் 	விட் ந்தாள்.	எ த்தாகிச்
ெசால்லாகி	ஒலியாகிப்	ெபா ள்படப்	 ரிந்த	ெவ ம்	ெசாற்களா	அைவ?	ஒ
தா ள்ளத்தின்	ெகாதிப் ,	ெபற்றவளின்	பீ 	-	அன்ைனயின்	ஆணவம்	-
அவ ைடய	வார்த்ைதகளில்	சீறிக்	 றின.

அந்த	வார்த்ைதகள்	ெநஞ்சில்	கிளப்பிய	வலிையத்	தாங்கிக்	ெகாண்
அதிலி ந் 	வி பட் த்	தன்	நிதானத் க் 	வரச்	சிறி 	ேநரம்	ஆயிற்
வானவன்மாேதவிக் .	ஒ 	தாய்	இன்ெனா 	தாய்க் 	வி த்த	அைற வலாக
இ ந்த 	தி வட்டாற் ப்	ெபண்ணின்	ேகள்வி.	அதன்	ேவகத்ைதத்	தாங்கிக்
ெகாள்ள	 யாமல்	தைல	 னிந் 	ெகாண் 	நின்ற	மகாராணி	நிமிர்ந்
பார்த்தார்.	அந்தப்	ெபண் ம்,	அர்ச்சக ம்,	 வன	ேமாகினி ம்	தம 	 கத்ைதேய
ர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ப்பைதக்	கண்ட ம்	இன் ம்	ேவதைனயாக

இ ந்த 	அவ க் .

மற்றவர்கள்	தன்	 கத்ைதப்	பார்க்கவில்ைலேய	என் 	ஏங் ம்	மனநிைல ம்
வாழ்வில்	உண் .	மற்றவர்கள்	தன்	 கத்ைதப்	பார்க்கிறார்கேள	என் 	ஏங் ம்
மனநிைல ம்	வாழ்வில்	உண் .	அன் 	அவ்வள 	அவசரமாக	யா க் ம்
ெதரியாமல்	சசீந்திரத் க் ப்	 றப்பட் 	வந்தி க்காவிட்டால்	இந்த	இரண்டாவ
நிைல	மகாராணிக் 	ஏற்பட் க்கா .	அந்தக்	'ைக க் த்	தண்டைன'ையக்
காண ம்,	அதற்காளான	மகனின்	தாையச்	சந்திக்க ம்	ேநர்ந்தி க்கா .	அந்தத்
தாையச்	சந்தித்தி க்கா	விட்டால்	அவள்	அப்ப 	ஒ 	ேகள்வி	ேகட் க்க ம்
மாட்டாள்.

வானவன்மாேதவி	ஆத்திர ம்	அலங்ேகால மாக	நின்ற	அந்தத்	தாயின்	அ ேக
ெசன் ,	அவைளத்	தம்	ேதாேளா 	ேதாள்	ேசரத்	த விக்	ெகாண்டார்.
ன் வ ம்,	சாந்த ம்	தவ ம்	 கத்ேதா 	அவைள	ேநாக்கி	ஆ தலாகப்
ேபசினார்:

"அம்மா!	தாயானா ம்	நீதி	நியாயங்க க் க்	கட் ப்ப த்தாேன	ஆக	ேவண் ம்?
நீ	அ ம்,	அலறி ம்	என்ன	பயன்	விைளயப்	ேபாகிற ?"

"நீதியாம்!	நியாயமாம்!	அைவகைள	உண்டாக்கியவர்கைளப்	ெபற்றவ ம்
தாய்தான்.	இந்த	வறட் 	அறி ைரகைள	என்	ெசவிகளில்	திணிப்பதற் த்தான்
என்ைன	இங்ேக	 ப்பிட் 	அ ப்பினீர்களா?"



"பதறாேத,	அம்மா!	என்	வார்த்ைதகைள	 வ ம்	ேகள்.	உலகத் 	உயிர்கைளப்
பைடத்ததால்	கட க் ம்,	ஒ 	மகா	காவியத்ைத	எ தியதால்	கவிஞ க் ம்,
எவ்வள 	ெப ைம	உண்ேடா,	அைத	விட	அதிகமான	ெப ைம	ஒ 	மகைனப்
ெபற்றதால்	தாய்க் 	உண் .	ஆனால்	அந்தப்	ெப ைமைய	நாம்	அைடவதற் 	நாம்
ெபற்ற	பிள்ைளக ம்	த தி	உள்ளவர்களாக	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண்டாமா?"

மகாராணியின்	ேகள்விக் 	அந்தப்	ெபண்ணால்	பதில்	ெசால்ல	 யவில்ைல.
ேகாபத்தால்	அவ ைடய	உத கள்	 த்தன.	பளிங் க்	கண்ணா யில்	 த் கள்
உ ள்வைதப்	ேபால்	அவ ைடய	கன்னங்களில்	கண்ணீர்த்	 ளிகள்	உ ண்டன.
மகாராணி	உரிைமைய ம்,	பாசத்ைத ம்	தாமாகேவ	உண்டாக்கிக்	ெகாண்
ந ங் ம்	ைகயால்	அந்தப்	ெபண்ணின்	கண்ணீைரத்	 ைடத் விட் ச்
ெசான்னார்:

"உன்	அ ைக	என்	ெநஞ்ைச	வ த் கிற .	அம்மா	நீ	அழாேத.	தாயாக	வாழ்வேத
ெபண் க் 	ஒ 	தவம்.	அந்தத்	தவத்தில்	 கேபாக	ஆடம்பர	இன்பங்க க்
இடேம	இல்ைல.	ெப வதற் 	 ன் ம்	 ன்பம்!	ெப ம்	ேபா ம்	 ன்பம்!	ெபற்ற
பின் ம்	 ன்பம்!	ஒேர	 ன்பம்	-	ஓயாத	 ன்பம்!	அந்தத்	 ன்பம்	தான்	தாய்ைம
என்கிற	தவம்!	எந்தப்	ெபா ள்களின்	ேமல்	அதிகமாகப்	பற் ம்,	பாச ம்
இ க்கிறேதா,	அந்தப்	ெபா ைளக்	 ட	இழக்கத்	 ணிவ தான்	தவம்!"

அந்தத்	தாய்	மகாராணியின்	ேதாளில்	சாய்ந் 	 கத்ைதப்	 ைதத் க்	ெகாண்
விம்மி	விம்மி	அ தாள்.	பதவி ம்,	ெபா ப் ம்	ெப ைம மாகச்	ேசர்ந் 	ெகாண்
எந்த	ஓர்	அ ைகையத்	தான்	அழ	 யாமல்	தைடப்ப த்தி
ைவத்தி க்கின்றனேவா,	அந்த	அ ைகைய	-	மக க்காகத்	தாய்	அ ம்
அ ைகைய	-	அந்தப்	ெபண்	தம் ன்	அ 	ெகாண் ப்பைத	மகாராணி	இ
கண்களா ம்	நன்றாகக்	கண்டார்.

'இந்த	ஏைழச்	ேசாழியப்	ெபண் ம்	ஒ 	தாய்,	நா ம்	ஒ 	தாய்.	இவள்
ஏைழயாயி ப்பதன்	ெபரிய	நன்ைம	 ன்பம்	வந்தால்	மனம்	விட் 	அழ	 கிற .
நான்	மகாராணியாயி ப்பதனால்	அப்ப 	அழக் டச்	 தந்திரமில்ைல.	நல்ல	பதவி!
நல்ல	ெப ைம!	அழ ம்	உரிைமயில்ைல,	சிரிக்க ம்	உரிைமயில்ைல!'	மகாராணி	தம்
மனத் க் ள்	நிைனத் க்	ெகாண் 	ேவதைனப்பட்டார்.	தம்	ேதாளில்
சாய்ந்தி ந்த	அந்தத்	தாைய	ஆ தலாக	அைணத் க்	ெகாண் 	 ைகத்
தடவிக்	ெகா த்தார்.	தா ம்	தா ம்	அைணத் க்	ெகாண் 	நின்ற	அந்தக்	காட்சி
கங்ைக ம்,	காவிரி ம்	கலந்தாற்	ேபால்	 னிதமாகத்	ேதான்றிய .

விலகி	நின் 	ெகாண் ந்த	அர்ச்சக ம்,	 வன	ேமாகினி ம்	அந்தக்	காட்சிையக்
கண் 	உள்ளம்	உ கினர்.



"அம்மா!	ெதய்வத்தின்	சந்நிதியில்	உலகத்ைதெயல்லாம்	காக் ம்	ஆதிபராசக்தி
ேபால்	வ வில்	வந் 	என்ைனக்	 ப்பிட் 	எனக் 	அறி ைர	 றினீர்கள்.	நீங்கள்
யார்?	எங்ேக	இ க்கிறீர்கள்?	உங்கள்	தி ப்ெபயர்	என்ன?	ம க்காமல்	எனக் ச்
ெசால் ங்கள்.	என்னிடம்	 ச்சேமா,	தயக்கேமா	ெகாள்ள	ேவண்டாம்	நீங்கள்"
என் 	மகாராணியின்	 கத்ைத	நிமிர்ந் 	பார்த் க்	ேகட்டாள்	அந்தச்	ேசாழியப்
ெபண்.	அர்ச்சக ம்	 வன	ேமாகினி ம்	ெபா ள்	ெபாதிந்த	பார்ைவயால்
ஒ வைரெயா வர்	பார்த் க்	ெகாண்டனர்.	தனக் 	ஆ தல்	 றிக்	ெகாண்
தன்	 ன்	நிற் ம்	தாய்	யாெரன் 	ெதரிந் 	ெகாண்டால்	அந்த	ஏைழப்	ெபண்
எவ்வள 	பரபரப் ம்,	பதற்ற ம்	அைடவாெளன் 	 வன	ேமாகினி	மனத் க் ள்
கற்பைன	ெசய் 	பார்த் க்	ெகாண்டாள்.

மகாராணி	அந்தப்	ெபண் க் 	என்ன	ம ெமாழி	 வெதன் 	ேதான்றாமல்
நின்றார்.	உத கள்	பிரியாமல்	சிரிக் ம்	தன்னடக்கம்	நிைறந்த	கண்ணியமான
சிரிப்ைப	மட் ம்	மகாராணியின்	இதழ்களில்	காண ந்த .	அவ ைடய
உள்ளத்திேலா	அந்தத்	தன்னடக்கச்	சிரிப் க் ப்	பின் லமான	சிந்தைனகள்
வளர்ந் 	ெகாண் ந்தன.	மகைனக்	ெகாதிக் ம்	ெநய்க்	ெகாப்பைரக் ப்	பலி
ெகா த் 	இழக்கப்	ேபாகிேறாேம	என்ற	 ப்ேபா 	தம் ன்	கதறி	நிற் ம்
அந்தச்	ேசாழியப்	ெபண்ணின்	நிைலயில்	தம்ைம	எண்ணிப்	பார்த்தார்	மகாராணி.
எண்ணம்	நிரம்பிப்	ெப கிய .

'தாய்க் ப்	ெபண்ணாகப்	பிறந் ,	தா ம்	தாயாகித்	தனக் ப்	பிறந்த
ெபண்கைள ம்	தாயாக்கித்	தன்	தாய்	ேபான	இடத் க் ப்	ேபாய்ச்	ேச வ தான்
உலகத் ப்	ெபண்	இனத்தின்	அவலக்	கைத.	உலகத்தின்	 தல்	ெபண்	பிறந்த
நாளிலி ந் 	இந்தத்	 ன்பக்	கைத	ெதாடர்ந் 	ெகாண்ேட	வ கிற .	இந்தத்
ெதாடர் 	 ம்	ேபா 	உயிர்க் லேம	அழிந் வி ம்.	கனமான	ெபரிய	மாங்காய்
கனமற்ற	சிறிய	காம்பில்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ப்ப 	ேபால்	தாய்ைம	என்ற	ஒ
ெமல்லிய	அ ப்பைடயில்	இந்தத்	ெதால்ைலப்	பழம்ெப ம்	 மி	இன் ம்	தன்
உயிர்த் ப்ைப	இழந் 	விடாமல்	இ ந் 	ெகாண் க்கிற .'

சிந்தைனப்	ெப க்கின்	ஊேட	எப்ேபாேதா	ேகள்விப்பட் ந்த	தாையப்	பற்றிய
ெசய் ள்	ஒன் 	மகாராணியாரின்	நிைனவில்	 மிழியிட்ட .	

"எனக் த்	தாயாகியான்	என்ைன	யீங்கிட் த்
தனக் த்	தாய்நா ேய	ெசன்றாள்	-	தனக் த்தாய்
ஆகியவ ம்	அ வானால்	தாய்த்தாய்க்	ெகாண்
ேட ம்	அளித்திவ்	 ல ."	

'நீராழி	 த்த	ெந ம் வனமாகிய	இந்த	மண் லகம்'	-	இ 	தாய்க் லம்



அளித்த	பிச்ைச.	அந்த	தாய்க் லத்தில்	ஒ த்தி	 ன்பம்	அைடய	அைத	தாயாக
இ ந்தால்	-	உனக் ம்	ஒ 	மகன்	இ ந்தால்	-	அவ ம்	தி 	விட் 	அகப்பட் க்
ெகாண் ந்தால்?	-	இப்ப க்	 த்திக்	காட் க்	 றிக்	ேகட்ட	பின் ம்	வாளா
இ க்கலாமா?

மகாராணியின்	உள்ளத்தில்	ஒ 	ெபரிய	ேபாராட்டம்;	நிைனவில்	ேவதைன.
சிந்தைனயில்	த மாற்றம்.	அப்ப ேய	பிரைம	பி த்தவர்	ேபால்	சிந்தைனயிலி ந்
வி படாமல்	நின்றார்	அவர்.

"என்னம்மா	திைகக்கிறீர்கள்?	என்	ேகள்விக் 	ம ெமாழி	ெசால்வதற்
உங்க க் 	வி ப்பமில்ைலயா?"	அந்தப்	ெபண்	ம ப ம்	ேகட்டாள்.	அவள்	 ரல்
பணிேவா 	 ைழந் 	ஏங்கிய .

"ெபண்ேண!	நான்	யார்	என்பைத	நீ	ெதரிந் 	ெகாள்வைத	விடத்	ெதரிந்
ெகாள்ளாமல்	இ ப்பேத	நல்ல .	ஆனால்	ஒன் 	மட் ம்	நான்	உனக் ச்	ெசால்ல

ம்.	நா ம்	உன்ைனப்	ேபால்	ஒ 	 ர்ப்பாக்கியவதி,	ெகாஞ்சம்	அதிகமான
க ம்	ெப ைம ம்	உள்ள	 ர்ப்பாக்கியவதி.	ேவ பா 	அவ்வள தான்.	உன்ைனப்
ேபாலேவ	பிள்ைளையப்	ெபற்றதால்	ெதால்ைலைய	அைடந் 	ெகாண் க் ம்	தாய்
தான்	நா ம்.	இைதத்	தவிர	ேவ 	என்ன	நான்	உனக் ச்	ெசால்ல	ேவண் ம்?"

ெசால்லிவிட் ப்	ெப ச் விட் க்	ெகாண்ேட	அந்தப்	ெபண்ணின்	கண்கைளக்
ர்ந் 	பார்த்தார்	மகாராணி.	அைவகளில்	ஏமாற்றம்	ேதங்கிப்	பதிந்தி ந்த .

"நான்	வ கிேறன்.	ஆத்திரத்தால்	உங்கள்	மனம்	 ண்ப ம்ப 	ஏதாவ
ேபசியி ந்தால்	என்ைன	மன்னித் 	மறந் 	வி ங்கள்!"	அந்தப்	ெபண்
மகாராணியிடம்	விைடெபற் க்	ெகாண் 	வந்த	வழிேய	தி ம்பிக்	ைக க் த்
தண்டைன	நடக் ம்	மண்டபத்ைத	ேநாக்கி	நடக்கலானாள்.

"உன்ைன	மன்னித் 	வி கிேறன்.	ஆனால்	மறந் 	விடச்	ெசால்கிறாேய,
அ மட் ம்	என்னால்	 யேவ	 யா .	உன்ைன	என் ேம	நான்	மறக்க
மாட்ேடன்."

மகாராணியின்	இந்தச்	ெசாற்கள்	ேவகமாக	நடந் 	ெசன்ற	அவள்	ெசவிகளில்
வி ந்தனேவா,	இல்ைலேயா?	அவள்	தி ம்பிப்	பாராமல்	ேவகமாக	நடந் 	ெசன்
ட்டத்தில்	கலந் விட்டாள்.

வன	ேமாகினி ம்,	அர்ச்சக ம்	மகாராணி	வானவன்மாேதவிக் 	அ கில்
ெந ங்கி	வந்தார்கள்.



"ேதவி!	அந்தப்	ெபண்ணிடம்	தாங்கள்	இன்னாெரன்ற	உண்ைமையக்	 றாதேத
நல்லதாயிற் .	 றியி ந்ததால்	உங்கள்	கால்கைளப்	பி த் க்	ெகாண் 	தன்
மகைனக்	காப்பாற் மா 	ெகஞ்சியி ப்பாள்"	என்றார்	அர்ச்சகர்.

"அர்ச்சகேர!	அவள்	நிைலயில்	யார்	இ ந்தா ம்	அப்ப க்	ெகஞ் வைதத்	தவிர
ேவ 	என்ன	ெசய்ய	 ம்?"

மகாராணியிடமி ந் 	இந்தப்	பதில்	ேகள்விைய	அர்ச்சகர்	சிறி ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல.

"ேவெறான் ம்	ெசய்ய	 யா தான்.	ஆனால்	அதற்காக	யா க் ம்	ெதரியாமல்
இரகசியமாக	இங்ேக	வந்தி க் ம்	உங்களிடம்	மகைனக்	காப்பாற்றச்	ெசால்லி
ைறயிட்டால்	நீங்கள்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?"

"என்ன	ெசய்ய	 ேமா,	அைத	இப்ேபா ம்	நான்	ெசய்யத்தான்	ேபாகிேறன்,
அர்ச்சகேர!	ஆனால்	நான்	தான்	ெசய்ேதன்	என்பைத	ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ள
மட் ம்	எனக் 	வி ப்பமில்ைல."

"என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறீர்கேளா?"	அர்ச்சகர்	பரபரப்பைடந் 	வினவினார்.

"நான்	ெசய்யப்	ேபாவதில்ைல.	எனக்காக	நீங்கேள	அைதச்	ெசய் விட	ேவண் ம்.
இந்தச்	சமயத்தில்	நான்	இங் 	வந் 	ேபான 	யா க் ேம	ெதரிய	ேவண்டாம்."

இப்ப க்	 றிக்ெகாண்ேட	தம 	வல 	ைக	விரலில்	அணிந்தி ந்த	அரச
த்திைரேயா 	 ய	கைணயாழி	ேமாதிரத்ைதக்	கழற்றினார்	மகாராணி.

அர்ச்சகர்,	 வன	ேமாகினி	இ வ க் ம்	விழிகள்	ஆச்சரியத்தால்	அகன்றன.

"ைக க் த்	தண்டைனைய	நிைறேவற் வதற் 	இ க் ம்	ெதய்வநீதி
மன்றத் த்	தைலவரிடம்	இந்த	ேமாதிரத்ைதக்	காண்பி ங்கள்.	அந்தத்	தாயின்
மகன்	தி ய	ெபான்	அணிகலன்கைளப்	ேபால்	நான் 	மடங் 	ெப மான ள்ள
ெபான்ைன	அவன்	அபராதமாகச்	ெச த்தினால்	ேபா ம்,	ைக க் த்	தண்டைன
ேவண்டாெமன் 	நான்	 றிய ப்பியதாகச்	ெசால் ங்கள்.	அந்தத்	தாயின்
ெப ைமையக்	காப்பாற் வதற்காக	அபராதம்	விதிக்கப்ெப ம்	நான் 	மடங்
ெபான்ைன	நாேன	அரண்மைனயில்	இ ந் 	ெகா த் 	அ ப்பி	வி கிேறன்.	இ
உமக் ம்	நீதி	மன்றத்தின்	தைலவ க் ம்	தவிர	ேவெறவர்க் ம்	ெதரிய
ேவண்டாம்."

சிறிய	மகரமீன்	இலச்சிைனேயா 	 ய	அந்த	ேமாதிரத்ைதப்	பயபக்திேயா 	இ
ைககைள ம்	நீட் 	வாங்கிக்	ெகாண்டார்	அர்ச்சகர்.



"காரியம்	 ந்த ம்	ேமாதிரம்	பத்திரமாக	எனக் த்	தி ம்பி	வந் 	ேசர்ந் 	விட
ேவண் ம்."

"அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்,	ேதவி!"	என்றார்	அர்ச்சகர்.

" வன	ேமாகினி!	இனி	நமக் 	இங் 	ேவைல	இல்ைல.	வா	நாம்	ேபாகலாம்."
மகாராணி	 வன	ேமாகினிைய	உடன்	அைழத் க்	ெகாண் 	சிவிைகயில்
ஏ வதற்காக	ெவளிேயறினார்.	அர்ச்சகர்	 த்திைர	ேமாதிரத்ேதா 	ைக க்
மண்டபத் ப்	பக்கம்	ெசன்றார்.
------	
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தன்	தந்ைதயிடமி ந் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	ெகாண் 	வந்த	அந்தரங்கத்
தி கத்ைதப்	ப த்த	ம நாள்	காைலயிேல	 ழல்வாய்ெமாழி	தி கத்தில்
கண்ட	கட்டைளைய	நிைறேவற் வதற் ப்	 றப்பட் விட்டாள்.	நாராயணன்	ேசந்தன்
அவேளா 	 ைணயாகச்	ெசன்றான்.	தாங்கள்	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்	ெசய்தி
இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகைய	விட் 	ெவளிேய	பரவி	விடாமல்
எச்சரிக்ைக ம்,	ஏற்பா ம்	ெசய் 	விட் த்தான்	 றப்பட் ந்தார்கள்	அவர்கள்.
'மகாமண்டேல வர ைடய	ஏற்பாட் ன்ப 	தாங்கள்	இ வ ம்	 மார
பாண் யைனத்	ேத க்	ெகாண் 	ெசல்வ '	எவ க் ம்	ெதரிந் 	விடக்
டாெதன் 	க தியதனால்	தான்	அவர்கள்	அதில்	அவ்வள 	கண் ப்பாக

இ க் ம்ப 	ேநர்ந்த .

விழிஞம்	 ைற கத் க் ப்	ேபாய்	அங்கி ந் 	தனியாக	ஒ 	கப்பல்	ஏற்பா
ெசய் 	ெகாண்ட	பின்	பயணத்ைத	ேமேல	ெதாடர	ேவண் ெமன்ப 	அவர்கள்
திட்டம்.	நாராயணன்	ேசந்தன்	ைவகைறயில்	சற் 	 ன்னதாகேவ	இைடயாற்
மங்கலத்திலி ந் 	 திைரயில்	 றப்பட் 	விழிஞத் க் ப்	ேபாய்விட்டான்.	அவன்
ெசன்ற	பின் 	 ழல்ெமாழி	சிவிைக	 லமாகப்	பயணம்	ெசய்தாள்.	இைடயாற்
மங்கலத் க் ம்	விழிஞத் க் ம்	இைடயில்	பரந் 	கிடந்த	ெதாைலைவக்	கடந்
வழிப்பயணம்	ெசய்வதில்	தான்	எவ்வள 	இன்பம்.	கடல்	அ கில்	இ ந்ததனால்
கமான	காற் 	வீசிய .	ஓவியன்	அள 	பார்த் ,	அழ 	பார்த் ,	இடப்

ெபா த்தம்	பார்த் ,	அள்ளிச்	சிதறிய	வர்ணங்கைளப்	ேபால்	அவள்	பயணம்
ெசய்த	அந்த	ெந வழியில்	பல	நிறங்களில்,	பல	விதங்களில்,	பல	அ ப்பைடகளில்,
உயிர்	வாழ்க்ைக	என்ற	ேபரியக்கம்	பரவிக்	கிடந்த .	கா க ம்,	 ட்டம்
ட்டமாகப்	ப க்கைள	ேமய்க் ம்	ஆயர்க ம்	 ழ்ந்த	 ல்ைல	நிலம்.	 ன்ற ம்,

அ வி ம்,	திைனப் ல ம்,	ேவடர்க ம்	நிைறந்த	 றிஞ்சி	நிலம்.	நிலம்	என் ம்
நல்லாள்	ெந ம்	ப ைம	 ழ்ெகாண் 	ேதான் ம்	வயல்	ெவளிக ம்,	தாமைரப்
ெபாய்ைகக ம்,	சிற் ர்க ம்	ெசறிந்த	ம த	நிலம்.	தாழம் த ம்	மீனவர்

யி க் ம்	பரதவர்	பாக்க ம்	மலிந்த	ெநய்தல்	நிலம்.	இத்தைகய
நானிலங்களின்	அழைக ம்,	நானாவிதமான	வாழ்க்ைக	 ைறகைள ம்
சிவிைகயின்	இ ற ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ேபானாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.
மண்ணில்	உள்ள	ேம 	பள்ளங்கைளப்	ேபால்	மனித	வாழ்க்ைகயி ள்ள	ேம
பள்ளங்கைள ம்	அவள்	பார்த்தாள்.	 றிஞ்சி	நில	வாழ்வின்	ெசழிப் 	ம த
நிலத்தில்	இல்ைல.	ம த	நில	வாழ்வின்	வளம்	 ல்ைல	நிலத்தில்	இல்ைல.	 ல்ைல
நில	வாழ்வின்	ஊட்டம்	ெநய்தல்	நிலத்தில்	இல்ைல!	ஆனால்	ெமாத்தமாக
வாழ்க்ைக	என்ற	ஒன் 	எல்லா	இடத்தி ம்	ஓ க்	ெகாண் ந்த .	நிற்காமல்



ஓ க்	ெகாண் ம்	ஓடாமல்	நின் 	ெகாண் ம்	நிலத் க்ேகற்ப,	வளத் க்ேகற்ப,
இன்ப	 ன்பங்களின்	மி திக்ேகற்ப,	உயிரியக்கம்	நைட	ெபயர்ந்
ெகாண் ந்த .

ேவகமாகச்	ெசல் ம்	சிவிைகயில்	பட் 	ெமத்ைதேமல்	அமர்ந் 	ெகாண் 	மைழ
ெபய்வைத	ேவ க்ைக	பார்க் ம்	சி 	பிள்ைளயின்	ஆைசேயா 	அந்த
ெந ஞ்சாைலயின்	இ 	 றங்களி ம்	பரவிக்	கிடக் ம்	வள ைறகைள ம்
வாழ்க்ைகைய ம்	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண் 	ேபானாள்	மகாமண்டேல வரரின்
ெசல்லப்	ெபண்.

இைடயிைடேய	எைத	நிைனத் க்	ெகாண்ேடா	ெப ச் 	விட்டாள்	அவள்.	நீண்
பிறழ்ந் 	 த் 	ெநஞ்சின்	நளினெமல்லாம்	நிழலா ம்	அவள்	நயனங்களில்
ெப ச் 	வி ம்ேபாெதல்லாம்	ஏக்கம்	படர்ந் ,	விழிகள்	ஏங் ம்	ேபாெதல்லாம்
வதனம்	வா ய .	வதனம்	வா ம்	ேபாெதல்லாம்	வட்டப்	பிைற	ெநற்றி	 ங்கிய .
ெநற்றி	 ங் ம்	ேபாெதல்லாம்	ெநற்றிக் க்	கீேழ	நாசிக் 	ேமேல	 வ
னிகளின்	 வாயில்	எதிெரதிேர	இரண் 	ெநளி	ேகா கள்	இறங்கித்

ேதான்றின.	நாகலிங்க	மல க் 	ம ப் 	ம ப்பான	இதழ்கள்	எப்ப 	அழேகா,	அப்ப
அவள்	ெநற்றிக் 	இ 	ஒ 	தனி	அழ .

அவள்	நிைனத்தாள்:	'நான்	ம ப ம்	இந்தச்	சாைல	வழிேய	தி ம் ம்	ேபா
மார	பாண் யேரா 	தி ம் ேவனானால்தான்	என்	உள்ளத்தில்	நிைற 	இ க் ம்.

என்ைன	அ ப்பிய	என்	தந்ைதயின்	உள்ளம்	ெப ைம	ெகாள் ம்.	அவைரத்	ேத ச்
ெசல் ம்	 யற்சியில்	நான்	ெவற்றி	ெப ேவனா?	ெதய்வேம!	என்ைன	ஏமாற்றி
விடாேத.	எனக் 	ெவற்றிையக்	ெகா .	என்	மனத் க் ப்	 ரிப்ைபக்	ெகா .	நான்
யாைரத்	ேத ச்	ெசல்கிேறேனா,	அவைர	நாங்கள்	அதிகம்	அைலந் 	திரிய
ேநரிடாமல்	எங்கள்	கண்க க் 	 ன்னால்	காட் வி .	கடைலக்	கடந்
ெசன்ற ம்	என்	உள்ளத்ைதக்	கடந் 	ெசல்லாமல்	உைறந் ,	பதிந் 	ேபானவைர
ஒளிக்காேத'	என் 	ெநஞ் க	ேவண் க்	ெகாண்டாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.
விழிஞத் க் ப்	ேபாய்ச்	ேச கிறவைர	அவ க் 	அேத	எண்ணம்தான்.

நண்பகைல	எட் க்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	அவ ைடய	சிவிைக	விழிஞத்ைத
அைடந்த .	 ன்ேப	அங் 	வந்தி ந்த	ேசந்தன்	அவைள	எதிர்பார்த் த்
தயாராகக்	காத் க்	ெகாண் ந்தான்.	ேமற்றிைசத்	ேதசங்களிலி ந்
திைரக ம்,	ம வைகக ம்	ெகாண் 	வந் 	இறக் மதி	ெசய் ம்	கப்பல்கள்

இரண் 	 ன் 	ேசர்ந்தாற்	ேபால்	 ைற கத் க் 	வந் 	ேசர்ந்தி ந்ததனால்
அன்ைறக் 	அதிகமாக	கலகலப் 	இ ந்த .	கீழ்த்திைச	தீ களிலி ந் 	கற் ரம்,
கண்ணா ப்	ெபா ள்	 தலியவற்ைற	ஏற்றிக்	ெகாண் 	வந்த	கப்பல்க ம்	சில
அன்ைறக் த்	 ைறைய	அைடந்தி ந்தன.	 ங்க	வரி	தண் ேவாராகிய
அரசாங்கச்	 ங்கக்	காவலர்கள்	வ ம்	ெபா ள்க க் ம்,	ேபா ம்



ெபா ள்க க் ம்	மகர	மீன்	 த்திைர	 த்தி	வரி	வாங்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.

அவ்வள 	ெபரிய	 ட்டத்தில்	அத்தைன	கலகலப் க்	கிைடயி ம்	நாராயணன்
ேசந்த ைடய	தி வம்	தனியாகத்	ெதரிந்த .	 ழல்வாய்ெமாழியின்	பல்லக்
வ வைதப்	பார்த் 	விட் 	 ன்னால்	ஓ வந் 	வரேவற்பதற்காகக்	 ட்டத்தில்
ண் 	இ த் க்	ெகாண் 	வந்தான்	ேசந்தன்.	 ங்க	வரி	ெச த்தாமல்

ெபா ள்கைளக்	கள்ளத்தனமாக	கடத்திக்	ெகாண் 	ேபாகிறவர்கள்	யாேர ம்
இ ந்தால்	அவர்கைளக்	கண் 	பி ப்பதற்காக	மா 	ேவடத்ேதா 	பல	காவலர்கள்
ட்டத் க்கிைடேய	உலாவிக்	ெகாண் ப்பார்கள்.	அவசரமாக	இ த் 	 ந்திக்

ெகாண் 	விைரந் 	வந்த	ேசந்தன்	அத்தைகய	 ங்கக்	காவலன்	ஒ வன்	ேமல்
ேமாதிக்	ெகாண்டான்.	அந்தக்	காவலன்	ேசந்த ைடய	இரண் 	ைககைள ம்
ேசர்த் 	இ க்கிப்	பி த் க்	ெகாண் 	அவைனேய	உற் ப்	பார்த்தான்.	மார் க் க்
கீழ்	இ ப் க் 	ேமல்	சரிந் 	 ன்	தள்ளிய	ேசந்தனின்	தாழிப்	ெப 	வயிற்றில்
அவ ைடய	பார்ைவ	நிைலத்த .	அவ ைடய	பார்ைவையக்	கண்ட ம்
நாராயணன்	ேசந்த க் ச்	சிரிப் ப்	ெபாத் க்	ெகாண் 	வந்த .

"என்ன	அப்ப ப்	பார்க்கிறாய்?"	சிரிப்ைப	அடக்கிக்	ெகாண் 	ேகட்டான்
நாராயணன்	ேசந்தன்.

"மரியாைதயாக	ெவளியில்	எ த் 	வி !	 ங்கம்	ெகா க்காமல்	ஏமாற் வதற்காக
எந்தப்ெபா ைள	இப்ப 	இ ப்பில்	மைறத் 	ைவத் க்	கட் க்	ெகாண்
ேபாகிறாய்?"	அவன்	மிரட் னான்.

இரண் 	விலாப் ற ம்	ெவ த் வி ம்	ேபால்	ெபரிதான	சிரிப்ைப	அடக்கிக்
ெகாள்ளச்	சிரமமாய்	இ ந்த 	ேசந்த க் .	'உலகத்தி ள்ள	அத்தைன
காவல்காரர்க ம்	தங்கள்	கண் ன்	நடமா கிற	எல்ேலாைர ம்	தி டர்கள்	என்
சந்ேதகப்ப கிறார்கள்.	அேத	ேபால்	உலகத்தி ள்ள	அத்தைன	தி டர்க ம்
தங்கைள	உற் ப்	பார்க்கிற	எல்ேலாைர ம்	காவற்காரர்கெளன் 	பயப்ப கிறார்கள்'
என் 	ேசந்தன்	தன்	மனத்தில்	நிைனத் க்	ெகாண்டான்.

"உண்ைமையச்	ெசால்லப்	ேபாகிறாயா?	உைதக்கட் மா?"	காவற்கார ைடய
ரலில்	க ைம	ஏறிய .	கண்கைள	உ ட் க்	ேகாபம்	ேதான்ற	விழித்தான்	அவன்.

"ஆகா!	என்ன	அற் தமான	ேகள்வி	ேகட்டாய்	அப்பா	நீ?	உன்	கண்	பார்ைவயின்
ர்ைமேய	 ர்ைம.	உலகத்தில்	இ வைரயில்	எந்த	மன்ன ைடய	அரசாட்சியி ம்

நான்	இ ப்பில்	ஒளித் 	ைவத் க்	ெகாண் க் ம்	இந்தப்	ெபா க் ச்	 ங்கம்
ேகட்டதில்ைல.	இேதா	நன்றாகப்	பார்த் க்	ெகாள்"	என் 	ெசால்லிச்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	தன்	ேமல்	அங்கிைய	விலக்கிக்	காட் னான்	ேசந்தன்.



ெதாந்தி	 ன்	தள்ளிய	அவன்	வயிற்ைறப்	பார்த் 	அந்தக்	காவலன்	வி ந்
வி ந் 	சிரித்தான்.

" !	வயி தானா	இவ்வள 	ெபரிதாக	 ன்னால்	 த்திக்	ெகாண் க்கிற ?
நான்	எைதேயா	ஒளித் க்	ெகாண் 	ேபாகிறாய்	என்றல்லவா	நிைனத்ேதன்?"

"நிைனப்பாய்	அப்பா!	நன்றாக	நிைனப்பாய்!	நீ	ஏன்	நிைனக்க	மாட்டாய்?	 ய
நிைனேவா தான்	ேப கிறாயா	அல்ல 	அேதா	கப்பலிலி ந் 	இறங்கிக்
ெகாண் க் ம்	யவனத் 	ம த்தாழிையப்	பதம்	பார்த் விட் ப்	ேப கிறாயா?"

காவலன்	சிறி 	நாண ற் த்	தைல	 னிந் 	நின்றான்.	ேசந்தன்	விலாவிரியச்
சிரித்தான்.	அந்தச்	சிரிப்பால்	காவற்காரன்	ெபா ைமயிழந்தான்.

"ஏன்	ஐயா!	 ம்மா	வி ந் 	வி ந் 	சிரிக்கிறாய்?	ஆனா ம்	மனிதன்	உன்ைனப்
ேபால்	இப்ப ப்	ப மனாக	இ க்கக்	 டா .	உனக் 	ஒ 	விஷயம்	எச்சரிக்ைக
ெசய் 	ைவக்கிேறன்.	ேகட் க்	ெகாண் 	ேபசாமல்	ேபாய்ச்	ேசர்.	 திைர
இறக் மதி	ெசய்வதற் ப்	பதிலாக	யவன	வணிகர்கள்	ேசர	நாட் 	யாைனக்
ட் கைள	ஏற் மதி	ெசய் 	ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ெமன் 	ெந 	நாட்களாக

ஆைசப்பட் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	'யாைனக் ட் 	ப மனாகக்	 ட்ைடயாக
இ க் ம்'	என்பைதத்	தவிர	அவர்க க் 	அைதப்பற்றி	ேவ 	விவரம்	ெதரியா .
நீ	எங்ேகயாவ 	தப்பித்	தவறி	யவனக்	கப்பல்க க் ப்	பக்கமாகப்	ேபாய்	நின்
ெதாைலக்காேத.	'யாைனக் ட் '	என் 	உன்	 கில்	மகர	 த்திைர	 த்தச்
ெசால்லிக்	கப்பலில்	 க்கிப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	ேபாய்விடப்	ேபாகிறார்கள்"	என்
டச் டச்	ேசந்தைனப்	பதி க் க்	ேகலி	ெசய் 	தன் ைடய	ஆத்திரத்ைதத்

தீர்த் க்	ெகாண்டான்	அந்தக்	காவலன்.

இந்தச்	சமயத்தில்	பல்லக்கிலி ந் 	இறங்கிய	 ழல்வாய்ெமாழி	ேசந்தைனக்
ைகதட் க்	 ப்பிடேவ,	நாராயணன்	ேசந்தன்	அந்தக்	காவலேனா 	வம்பளப்பைத
நி த்திக்	ெகாண் 	விைரந் 	நடந்தான்.

"அம்மணி!	வா ங்கள்,	ேநரமாக்கி	விட் ர்கேள?	நான்	அப்ேபாதி ந்
உங்க க்காகத்தான்	காத் க்	ெகாண் க்கிேறன்.	சிவிைகைய	இன் ம்
விைரவாகக்	ெகாண் 	வரச்	ெசால்லி	ஆட்கைள	விைர 	ப த்தி	வந்தி க்கலாம்
நீங்கள்"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழியின்	அ கில்	ெசன் 	ேசந்தன்	அடக்க
ஒ க்கமாகக்	 றினான்.

" மப்பவர்க ம்	மனிதர்கள்தாேன?	அவர்கைள	அ த்தா	 ரத்த	 ம்?...	சரி!
நீங்கள்	 ன்னால்	வந் 	கப்ப க் 	ஏற்பா 	ெசய் 	விட் ர்களா	இல்ைலயா?"
என் 	அவள்	ேகட்டாள்.



"ஓ!	அந்த	ஏற்பாெடல்லாம்	வந்த டேனேய	 த் 	விட்ேடன்.	அேதா	கப்பல்
தயாராக	நிற்கிற .	நாம்	 றப்பட	ேவண் ய தான்"	என்றான்	ேசந்தன்.

சிவிைகைய ம்	அைதத்	 க்கிக்	ெகாண் 	வந்தவர்கைள ம்	தி ப்பி
அ ப்பிவிட் க்	கப்பல்	நின் 	ெகாண் ந்த	இடத்ைத	ேநாக்கி	நடந்தார்கள்
ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்.	சிறிதானா ம்	உயர்ந்த	வசதிகள்	நிைறந்த
அழகான	கப்பல்	அ .	தாங்கள்	ேபாகிற	காரியத்தின்	இரகசியத்ைதக்	காப்பாற்றிக்
ெகாள்வதற்காக	அந்தக்	கப்பைலத்	தனியாகத்	தங்க க்ெகன் 	மட் ம்	ஏற்பா
ெசய்தி ந்தான்	ேசந்தன்.	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்,	அவைன ம்	தவிர	மா மி ம்,
இரண்ெடா 	கப்பல்	ஊழியர்க ம்	மட் ேம	அதில்	இ ந்தனர்.

கப்பல்	 றப்ப வதற் 	 ன்	ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	கைரயில்	நின் 	சிறி
ேநரம்	உைரயா க்	ெகாண் ந்தனர்.	அப்ேபா 	சிரிப் 	மலர்ந்த	 கத்ேதா
கவர்ச்சி	நிைறந்த	உைடயணிந் 	ெகாண் ந்த	ஓர்	இைளஞன்	அவர்க க்
அ கில்	வந்தான்.	ெபண்ைமச்	சாயல்	ெகாண்ட	அந்த	இைளஞனின்	நீண்ட	 கம்
பார்க்கிற	எவைர ம்	ஒ 	கணம்	மயக்காமல்	ேபாகா .	ஆடவர்	ெபண்ைமைய
அவா ம்	ேதாற்றம்	அ .	ெபண் க் 	இ க்க	ேவண் ய	ஒளி 	மைற
உட்ெபா ள்ள	சிரிப் ம்	இதழ்களின்	சிவப் ம்	அந்த	வாலிப க் 	இ ப்பைதச்
ேசந்தன்	வியப்ேபா 	பார்த்தான்.

"ஐயா!	இந்தக்	கப்பலில்	உங்கேளா 	பிரயாணம்	ெசய்ய	என்ைன ம்
அ மதிப்பீர்களா?"

'அடேட!	 ரல்	 ட	இனிைம	ெசாட் கிற .	இந்தப்	பயல்	மட் ம்	ெபண்
பிள்ைளயாகப்	பிறந்தி ந்தால்	உலகத்தி ள்ள	அத்தைன	அரச மாரர்க ம்
இவைள	யார்	மணந் 	ெகாள்வெதன்ற	ேபாட் யில்	அ த் க்	ெகாண்
கிடப்பார்கள்'	என் 	மனத் க் ள்	எண்ணியவனாய்,	"தம்பி,	இந்தக்	கப்பலில்
ேவ 	யாைர ம்	ஏற்றிக்	ெகாள்வதற்கில்ைல.	நீ	ேபாய்	ேவ 	கப்பல்கைளப்	பார்"
என் 	பதில்	ெசான்னான்	ேசந்தன்.	அந்த	இைளஞன்	ேசந்தன்	 றியைதக்
ேகட் க்	ெகாண்ட	பின் ம்	அங்கி ந் 	ேபாகாமல்	நின்றான்.

"சேகாதரி!	நீங்களாவ 	மனம்	இரங் ங்கள்.	நான்	பயந்த	 பாவம்	உள்ளவன்.
உங்கைளப்	ேபால்	 ைணேயா 	பயணம்	ெசய்தால்	எனக் ம்	நல்ல "	என்
ழல்வாய்ெமாழிக் 	அ கில்	ேபாய்	நின் 	ெகாண் 	ெகஞ்சினான்.

ெபண்ைமயின்	எழி ம்	ஆண்ைமயின்	மி க் ம்	ஒன் பட் த்	ேதான்றிய	அந்த
விடைலப்	பிள்ைளைய	நிமிர்ந் 	நன்றாகப்	பார்த்தாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அவள்
கண்கைளக்	 ச	ைவத்தன	அவன்	பார்த்த	பார்ைவ ம்,	சிரித்த	சிரிப் ம்.
சினத்ேதா 	 கத்ைதச்	 ளித் ப்	பார்ைவையக்	க ைமயாக்கினாள்



ழல்வாய்ெமாழி.	அதன்	பின்ேப	இைளஞன்	சிரிப்பைத	நி த்தினான்.

"தம்பி!	நீ	பயந்த	 பாவம்	உள்ளவன்	என்கிறாய்!	ஆனால்	இைடயில்	ெபரிதாக
உைறயிட்ட	வாள்	ெதாங் கிற .	ெபாய் ம்	 ரட் ம்	ேப வதற் க்	ெகாஞ்சம்
வயதான	பின்னர்	கிளம்பியி க்கலாேம	நீ!	உன்	 கத்ைதப்	பார்த்தால்	பால்
வ கிற .	ேபச்ைசப்	பார்த்தால்	 	இ க்கிறேத!	மீைச	 ட	இன் ம்
அ ம்பவில்ைல.	அதற் ள்	இெதல்லாம்	எங்ேகயப்பா	கற் க்	ெகாண்டாய்	நீ?"
என் 	ேசந்தன்	க ைமயான	 ரலில்	இைரந்தான்.

"ஐேயா!	ேகாபித் க்	ெகாள்ளாதீர்கள்.	உங்கைளப்	பார்த்தால்	நல்லவர்	மாதிரி
ெதரிந்த .	உதவி	ெசய்வீர்கெளன் 	நம்பிக்	ேகட்ேடன்."

"ேபா!	ேபா!	அெதல்லாம்	 யா .	இந்தக்	கப்பலில்	இடம்	கிைடயா ."

"மனத்தில்	இடமி ந்தால்	கப்பலில்	இடம்	இ க் ம்.	ெகாஞ்சம்	தய 	ெசய் ங்கள்."

"ேபசாமல்	ேபாகிறாயா?	கப்பல்	ஊழியைனக்	 ப்பிட் ப்	 ைசக்காப் 	 கில்
ேபாடச்	ெசால்லட் மா?"

ேசந்தனின்	ஆத்திரத்ைதக்	கண் 	அந்த	இைளஞன்	கன்னங்	கனியச்	சிரித்தான்.
ழல்வாய்ெமாழி	தன்	மனத்ைத	எவ்வள தான்	அடக்கிக்	கட் ப்ப த்திப்

பார்த்தா ம்	அவள்	விழிகள்	அவைள ம்	மீறி	அந்தச்	சிரிப்ைப	ஆவேலா 	ஓரக்
கண்ணால்	காண	விைரந்தன.	ெபால்ெலன் 	 த் 	மைற ம்	 ல்ைலப் 	வரிைச
ேபால்	அப்ப 	ஓர்	அழகிய	சிரிப் 	அ .	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவர்கைளத்
தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த்தப 	அங்கி ந் 	நகர்ந்தான்	அந்த	இைளஞன்.	அவன்
சிறி 	தள்ளிச்	ெசன்ற	பின் 	ேசந்தன்,	 ழல்வாய்ெமாழிையப்	பார்த் ,	"அம்மணி
இந்த	மாதிரி	விடைலப்	பயல்கைள	நம்பேவ	 டா .	சிரிப்ைப ம்,	ேபச்ைச ம்,
கமலர்ச்சிைய ேம	 தலாக	ைவத் க்	ெகாண் 	வஞ்சகம்,	ஏமாற் 	ஆகிய

பண்டங்கைள	விற்பைன	ெசய் ம்	அறவிைல	வணிகர்கள்	இப்ேபா 	உலகத்தில்
அதிகமாகிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	கவனமாக	இ க்க	ேவண் ம்.	 லிைய ம்
சிங்கத்ைத ம்	பார்த் ப்	பயந் 	ெகாண் ந்த 	ேபாய்	இப்ேபா 	மனிதர்கைளப்
பார்த்ேத	மனிதர்கள்	பயப்பட	ேவண் யி க்கிற .	 லிக் ம்,	சிங்கத் க் ம்,
ெகட்டவற்ைறத்	திட்டமிட் க்	ெகாண் 	ெசய்வதற் 	மனம்	என்ற	ஒன் 	இல்ைல.
மனிதர்க க் 	அ 	இ க்கிற "	என் 	ெபரிய	அற	 லாசிரியைனப்	ேபால்
ேபசினான்	ேசந்தன்.

"கீேழ	நின் 	ெகாண் ந்தால்	ம ப ம்	அந்த	இைளஞன்	வந் 	ஏதாவ
ேகட் க்	ெகஞ் வான்.	அல்ல 	வல்வழக் ப்	ேபசி	வம் 	ெசய்வான்.	வா ங்கள்!
கப்பலில்	ேபாய்	இ ந் 	ெகாண் 	ேபசலாம்"	என் 	ேசந்தைனக்	 ப்பிட் க்



ெகாண் 	கப்ப க் ள்	ஏறிச்	ெசன்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

கப்ப க் ள்	ெசன்ற	பின்	அவர்கள்	ேபச் ,	' மார	பாண் யைன	எந்ெதந்த
தீ களில்	ேத வ ?	எப்ப க்	கண் பி ப்ப ?'	என்ப 	பற்றி	நிகழ்ந்த .	சிறி
நாழிைகக் ப்	பின்	கப்பல்	மா மி	வந் ,	' றப்படலாமா?'	என் 	ேகட்ட	ேபா
அவர்கள்	சம்மதம்	ெதரிவித்தனர்.	நங் ரக்	கயிற்ைற	அவிழ்த் 	விட்ட ம்	கப்பல்
ெமல்ல	நகர்ந்த .	கப்ப க் ம்	கைரக் ம்	ந ேவ	கடலின்	பரப் 	அதிகமாகி
விரிந் 	ெகாண்ேட	வந்த .

"வா ங்கள்!	கீழ்த்தளத்தில்	நீங்கள்	தங்கிக்	ெகாள்வதற்ெகன் 	ஓர்	அைறைய
எல்லா	வசதிகேளா ம்	தனிேய	ஒழித் 	ைவக்கச்	ெசய்தி க்கிேறன்.	அைத
உங்க க் க்	காண்பிக்கிேறன்"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழிையக்	கீழ்த்தளத் க்
அைழத் ச்	ெசன்றான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.	எந்தக்	கப்பலி ம்	இ க்க	 யாத
அள 	அலங்கரிக்கப்பட் 	அரச மாரிக் 	ஒப்பான	ஓர்	இளம்ெபண்
தங் வதற் ரிய	சகல	வசதிக ட ம்	இ ப்பதாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அந்த
அைறயின்	கதைவத்	திறந்தான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

கதைவத்	திறந்த ம்	கலகலெவன் 	சிரிப்ெபாலி டன்	அந்த	அைறக் ள்ளி ந்
ெவளிவந்த	ஆைளப்	பார்த்த	ேபா 	ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்
ேபயைறபட்டவர்கைளப்	ேபால்	 கம்	ெவளிறிப்	ேபாய்த்	திைகத் 	நின்றார்கள்.
"நானாகேவ	இந்தக்	கப்பலில்	இடம்	ேத 	எ த் க்	ெகாண்டதற்காக	என்ைன
மன்னிக்க	ேவண் ம்.	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	ேநர்வழி	 யி ந்த .	 க்
வழிைய	நாேன	திறந் 	ெகாண்ேடன்!"	ெபரிய	காரியத்ைதச்	சாதித் 	விட்டவன்
ேபாலச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினான்	அந்த	எழில்	வாலிபன்.

-----------	
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ஏேதா	ெபரிய	காரியத்ைதச்	ெசால்லப்	ேபாகிறவர்	ேபால்	தன்ைனக்	 ப்பிட்ட ப்பித்
தன்	உள்ளங்ைகயில்	க ேவல	 ள்ைளக்	 த்திய	மகாமண்டேல வரரின்
ெசயைலக்	கண் 	ெவளிேய	ெபா ைமயாக	இ ப்ப 	ேபால்	காட் க்
ெகாண்டா ம்	உள் க் ேள	அடக்க யாத	ெவ ளி	உண்டாயிற்
சீவல்லபமாற க் .	அவன்	மனம்	உணர்ச்சி	வசப்பட் க்	ெகாதித்த .

'ேச!	ேச!	ெபாம்ைம	ெசய்வதற்காகக்	களிமண்ைணப்	பிைசந் 	ைவத்த	 யவன்
தன்	நிைல	ேசார்ந் 	அேத	களி	மண்ணில்	தைல ப் ற	வ க்கி	வி வ 	ேபால்
அறிவின்	ஆற்றலால்	எட் த்	திக் ம்	விட்ெடறிந் 	ஆள்வதாக	எண்ணிக்	ெகாண்
ைபத்தியக்காரத்தனமாக	நடந் 	ெகாண் 	வி கிறார்கள்	சிலர்.	அரிய	ெபரிய
அறிவாளியின்	மன ம்	ைகக ம்,	சில	சமயங்களில்	எளிய	சிறிய	காரியங்கைள
நிைனத் ம்	ெசயல்பட் ம்	த மாறி	வி கின்றன.	அறிவில்லாதவனிடத்தில்
இ க்க	 யாத	அவ்வள 	பலவீனங்க ம்	அறி ள்ளவனிடத்தில்	நிரம்பிக்
கிடக்கின்றன.	ேதைனக்	 ப்பதற் ப்	ேபான	ஈ	ேத க் ள்ேள	வி ந் 	 கி
வி வ 	ேபால்,	நீர்	அ ந்தப்	ேபாய்	தண்ணீரில்	விழ	ேநர்வ 	ேபால்	காமம்,
ேராதம்,	ெபாறாைம,	 யநலம்	இைவெயல்லாம்	 டாெதன் 	ெசால்லிக்

ெகாண்ேட	இைவகைளத்	தவிர	ேவ 	பண்ைபேய	கைடப்பி க்காத	அறிவாளிகள்
எத்தைன	ேபர்கள்	இ க்கிறார்கள்	உலகில்?	இந்த	உலகத்தில்	சாதாரண	மனிதன்
கவைலயில்லாமல்	வயிற் க் ச்	ேசா ம்,	உட க் த்	 ணி ம்	ெபற் 	ஊ க் க்
ெக தல்	ெசய்யாத	சாதாரண	அறி டன்	நிம்மதியாக	வாழ	ேவண் மானால்	 தல்
காரியமாக	அறத்ைத ம்	க ைணைய ம்	மறந் 	மனம்	மரத் ப்	ேபான
அறிவாளிகள்	அத்தைன	ேபைர ம்	க வில்	ஏற்றிக்	ெகான் 	விட	ேவண் ம்.
உலகத் க் 	அத்தைன	ெக தல்கைள ம்	நிைன ப த்திச்	ெசால்லிக்
ெகா ப்பவர்கள்	இவர்கள்.'

உள்ளங்ைகயில்	 மிழியிட் 	உ ண் 	நின்ற	ஒ 	 ளி	இரத்தத்ைதப்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	இவ்வள 	ஆேவசமான	நின கைள ம்	நிைனத் ப்	பார்த் விட்டான்
சீவல்லபன்.	ைகையப்	ேபாலேவ	அவன்	 க ம்	ேகாபத்தால்	சிவப்ேபறிவிட்ட .
ேபசத்	 க் ம்	வாேயா ம்	ேப வதற் ப்	பயந்த	மனத்ேதா ம்
மகாமண்டேல வர க் 	 ன் 	நின் 	ெகாண் ந்தான்	அவன்.	அம் கள்
பாய்வ 	ேபால்	ஊ விப்	பார்க் ம்	அவ ைடய	இைணவிழிகள்	பார்ைவ
அவைனக்	கட் ப்ப த்தி	நி த்தியி ந்த .

அைமதியாக	அவன்	 கத்ைதக்	 ர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண்ேட	நின்ற
மகாமண்டேல வரர்	ெமல்ல	நைக	 ரிந்தார்.



"சீவல்லபா!	நீ	நிைனத்த 	சரிதான்.	வரம் க் ட்படாத	அறிவின்	கனம்
உள்ளவர்களால்	உலகத்தில்	மற்றவர்க க் 	எப்ேபா ேம	ேவதைனதான்.	உங்கைளப்
ேபால்	உடல்	வன்ைமைய ம்,	உடல்	உைழப்ைப ம்	நம்பி	வா ம்	வீரர்கள்	வாழ்க்ைக
ேவகமாக	ஓ க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்	என் 	மட் ம்	ஆைசப்ப கிறீர்கள்.
என்ைனப்	ேபால்	மனத்திண்ைம ம்,	மன	உைழப்ைப ம்	நம்பி	வாழ்பவர்கள்
வாழ்க்ைக	ஒவ்ெவா 	கண ம்	நின் 	நிதானித் ச்	சிந்தைனேயா 	ேதங்கிப்
ேபாய்க்	ெகாண் க்க	ேவண் ெமன் 	நிைனக்கிேறாம்.	அறி க் ம்,
ஆண்ைமக் ம்	அைவயிரண் ம்	ேதான்றிய	நாளிலி ந் 	நடந் 	வ ம்	ேபாராட்டம்
தான்	இ ."

அவ ைடய	ெசாற்கைளக்	ேகட்ட ம்	சீவல்லபமாறன்	தி க்கிட்டான்.	'ஏ!	அப்பா!
இவ ைடய	இவ ைடய	கண்க க் 	 ன்னால்	நிற்கிறவன்	மனத்தில்	 ட
ஒன் ம்	நிைனக்க	 யா 	ேபாலி க்கிறேத!	என்	எண்ணங்கைள	என
கத்திலி ந்ேத	எப்ப த்	ெதரிந் 	ெகாண்டார்	இவர்?'	என் 	மைலத்தான்	அவன்.

சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெம வாக	நடந் 	அவன்	அ ேக	வந் 	 தந்திரமான
உரிைமேயா 	அவைன	 கில்	தட் க்	ெகா த்தார்	அவர்.

"ெமய்க்	காவற்பைடத்	தைலவேன!	நீ	கவைலப்படாேத.	என் ைடய	அறிவின்	கனம்
உனக் 	எந்தவிதமான	ெக தைல ம்	எப்ேபா ம்	உண் 	பண்ணா .	அைத
எண்ணி	நீ	அஞ்ச	ேவண் யேத	இல்ைல.	'ஆயிரம்	ேவல்களா ம்,	வாள்களா ம்
நாம்	சாதிக்க	 யாத	காரியத்ைத	ஒ 	ெசால்லால்,	ஓர்	எ த்தால்	அறிவாளி
சாதித் 	வி கிறாேன'	என்ற	ெபாறாைம	பைட	வீர க் 	ஏற்ப மானால்	அதன்பின்
உலகில்	அரசர்கள்	இ க்கமாட்டார்கள்.	அைமச்சர்கள்	இ க்க	மாட்டார்கள்.
என்ைனப்	ேபால்	மகாமண்டேல வரர்கள்	இ க்க	மாட்டார்கள்.	தளபதி
வல்லாளேதவைன ம்,	உன்ைன ம்	ேபால்	ஆள்கட் ள்ள	பைடத்தைலவர்கள்
மக்கைள ம்,	அறிவாளிகைள ம்	அடக்கி	ஒ க்கிவிட் த்	தங்கைளத்	தாங்கேள
அரசர்களாக்கிக்	ெகாண் 	வி வார்கள்.	எதிர்காலத்தில்	பல	
தைல ைறக க் ப்	பின்	இப்ப ப்பட்ட	பைடவீரர்	ஆட்சி	உலெகங் ம்	ஏற்பட்டா ம்
ஏற்ப ம்.	ஆனால்,	இந்தத்	தைல ைறயில்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி ம்,	என்
ேபான்ேறா ம்	உயிேரா 	இ க்கிறவைர	இந்த	நிைல	வரேவண்டாம்.	வரக் டா .
வரவிட ம்	மாட்ேடன்."	இந்தச்	ெசாற்கைளக்	 ம்	ேபா
மகாமண்டேல வர ைடய	 கத்ைதப்	பார்க்க	ேவண் ேம?	என்ன	ஒளி!	என்ன
அ த்தம்!	எவ்வள 	உ தி!

ஏனடா	இந்த	மனிதரிடம்	அகப்பட் க்	ெகாண்ேடாெமன் 	எண்ணி	ெவலெவலத்
ந ங்கிப்	ேபானான்	ெமய்க்காவற்	பைடத்தைலவன்.	மகாமண்டேல வர ைடய
மனத்தில்	ஒ 	விஷயம்	ைதத் 	அைதப்பற்றி	அவர்	ேபசத்	ெதாடங்கி



விட்டாெரன்றால்	பின் 	அைத	எதிர்த் ப்	ேபசி	வாதா வதற் 	இன்ெனா
மகாமண்டேல வரர்	பிறந் 	வந்தால்	தான்	உண் .	

'ெசால் க	ெசால்ைலப்	பிறிேதார்ெசால்	அச்ெசால்ைல
ெவல் ம்ெசால்	இன்ைம	அறிந் .'	

என் 	ெசால்வன்ைமையப்	பற்றிக்	 றிய 	அவ க்ேக	ெபா ந் ம்.
இைடயாற் மங்கலம்	நம்பி	 கிற	ஒ 	வார்த்ைதைய	ெவற்றி	ெகாள் ம்
மற்ேறார்	வார்த்ைதைய	மற்ெறா 	மனிதர்	கண் பி த் ப்	ேப வதற் ம்	இல்ைல.
தம்	ெசால்ைல	ெவல் ம்	மற்ெறா 	ெசால்ைல	அவேர	கண் பி த் ச்	ெசான்னால்
தான்	உண் .	நிைனப்பில்,	ேபச்சில்,	ெசயலில்	அப்ப 	ஓர்	ஈ 	இைணயற்ற
சாமர்த்தியம்	அைமவ 	மிக ம்	அ ர்வம்.

தல்	 தலாகக்	கடைலப்	பார்க் ம்	சி பிள்ைளயின்	பிரமிப்ேபா
மகாமண்டேல வரரின்	 கத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாண் 	ேபசாமல்	நின்
ெகாண் ந்தான்	அவன்.

"சீவல்லபா!	நீ	பச்ைசக்	 ழந்ைதயில்ைல.	உன்ைனக்	 ப்பிட் 	உன்	ைகயில்	ஒ
ள்ைளக்	 த்தி	அைத	இன்ெனா 	 ள்ளால்	எ த் க்	காட் 	இவ்வள 	ெசய்த

பின் தான்	உனக் 	உண்ைமைய	விளக்க	ேவண் ெமன்ற	அவசியம்	இல்ைல.
வாயாற்	ெசால்லி	விளக்கியி ந்தாேல	உனக் ப்	 ரிந்தி க் ம்.	ஆனால்	நான்	ஏன்
அப்ப ச்	ெசய்ேதன்	ெதரி மா?	ஒ 	க த்ைத	மனத்தில்	பதிக்க	ேவண் மானால்
அந்தக்	க த்தின்	நிைன 	ப ைமயாக	இ க் ம்ப 	எைதயாவ 	ெசய் தான்
ஆக	ேவண் யி க்கிற .	 ழந்ைதத்தனமான	காரியங்களானா ம்	அவற்ைறச்
ெசய் தான்	சில	ெமய்கைளப்	 ரியைவக்க	 கிற .	இந்த	மாதிரிக்
ழந்ைதத்தனம்	இ ப்பதால்	தாேன	சத்தியத்ைத ம்	த மத்ைத ம்

காப்பாற் வதற்காகச்	சில	அறிவாளிகள்	கைத ம்,	கவிைத ம்	எ திக்
ெகாண் க்க	ேவண் யி க்கிற ?	உன்	ைகயில்	 ள்	 த்தி	விட்டதாக	நீ	என்
ேமல்	வ த்தப்பட் க்	ெகாள்ளாேத.	வா,	ேபாகலாம்.	நான்	 றியப 	நீ	தயார்
ெசய்தி க் ம்	வீரர்கள்	ஐம்ப 	ேபர்கைள ம்	ேபாய்க்	காண்ேபாம்.	அவர்கள்
காவற்பைட	மாளிைகயில்	தாேன	தங்கியி க்கிறார்கள்?"	என் 	அவைன	உடன்
அைழத் க்	ெகாண் 	அரண்மைனக்	காவற்பைட	மாளிைகக் 	விைரந்தார்
மகாமண்டேல வரர்.

"சீவல்லபா!	வடக் 	எல்ைலயில்	கரவந்த ரம்,	ெகாற்ைகப்	ப திகளில்	நம்
பைகவர்கள்	உண்டாக் ம்	கலவரங்கைள ம்,	 ழப்பங்கைள ம்	பற்றி	நீ
ேகள்விப்பட் ப்பாய்.	நாம்	அவர்கைள	எண்ணிப்	பய ம்,	பதற்ற ம்
அைடவதற்காக	உடன யாகப்	பைடெய ப் 	நடக்க	இ ப்ப 	ேபால்	ஒ
மிரட்டைலச்	ெசய் 	ெகாண் க்கிறார்கள்	அவர்கள்.	கன்னம்	ைவத் த்	தி டப்



ேபாகிற	தி டன்	தந்திரசாலியாக	இ ந்தால்	கன்னத்	 வாரத் க் ள்	 தலில்
தன்	தைலைய	நீட்டமாட்டான்.	உள்ேள	ெசாத் க் 	உரியவர்	விழித் க்
ெகாண் க்கிறாரா	இல்ைலயா	என் 	ேசாதிப்பதற்காக	ஒ 	 ச்சியில்	பைழய
மண்	சட் ைய	மாட் த்	 வாரத்தின்	வழிேய	நீட் வான்.	ஆள்	விழித்தி ந்தால்
அவன்	நீட் ய	சட் ையத்	தி டனின்	தைலயாக	எண்ணி	உள்ளி ப்பவர்	ஓங்கிப்
ைடப்பார்.	சட் 	உைடகிற	சத்தம்	ேகட் த்	தி டன்	ஓ த்	தப்பித் க்
ெகாள் வான்.	இ 	ேபான்ற	ேவைலையத்தான்	வடதிைச	அரசர்கள்	இப்ேபா
நம்மிடத்தில்	ெசய் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	நாம்	ஒன் ேம	அறியாமல்	 ங்கிக்
ெகாண் க்கிேறாெமன்ப 	அவர்கள்	நிைனப் .	ைவரத்ைத	ைவரத்தால்	அ க்கப்
ேபாகிேறன்.	 ள்ைள	 ள்ளால்	எ க்கப்	ேபாகிேறன்.	 ழ்ச்சிையச்	 ழ்ச்சியால்
ெவல்லப்	ேபாகிேறன்.	அவர்கள்	கற் க்	ெகா த்த	பாடத்ைத	அவர்க க்ேக
தி ம்பக்	கற்பிக்கப்	ேபாகிேறன்.	சிந்திக்க ம்,	 ழ்ச்சி	ெசய்ய ம்,	திட்டமிட ம்
அறி ள்ளவர்கள்	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	கிைடயாெதன் 	தீர்மானித் 	விட்டார்கள்
ேபாலி க்கிற .	ேசாழ	நாட் ல்	ேசா 	இ க்கிற .	ேசர	நாட் ல்	யாைனகள்
இ க்கின்றன.	பாண் 	நாட் ல்	தமிழ்	அறிஞர்கள்	இ க்கிறார்கள்	என்பைத
அவர்கள்	மறந் விட்டார்கள்.	இந்த	நாவலந்	தீவிேலேய	சிறிந்த	அறிவாளிகள்
ெதாண்ைட	நாட் ம்,	ெதன்பாண் 	நாட் ம்	இ க்கிறார்கள்.	ெதாண்ைட	நாட்
அறிவாளிகள்	எைத ம்	மன்னித் வி ம்	இயல் ள்ள	சான்ேறார்கள்.	ஆனால்,
பாண் 	நாட்டான்	பாதகத்ைத	மன்னிக்க	மாட்டான்.	ெதன்	திைச	எல்லாத்
தீைமகைள ம்	அழித்ெதாழிக் ம்	கால க் ச்	ெசாந்தெமன்பார்கள்.	அேத	ெதன்
திைசயில்தான்	இப்ேபா 	நா ம்	இ க்கிேறாம்."	-	காரியங்கைளக்	கண்
பார்ைவயிேலேய	சாதித் க்	ெகாண் 	ேபாகிற	மகாமண்டேல வரர்	அன்
ெமய்க்காவற்	பைடத்	தைலவனிடம்	சற் 	அதிகமாகேவ	ேபசினார்.

நாட் ன்	உயிர்	நா யான	பைடகைள	ஆ ம்	ெபா ப் ள்ளவர்கள்	தம்	ேமற்
சந்ேதகப்ப ம்ப யாகத்	தான்	ெதாடர்ந் 	நடந் 	ெகாண் ப்பதாக
மகாமண்டேல வர க் 	ஒ 	பயம்	உண்டாகி	விட் ந்த .	தளபதி
வல்லாளேதவன்	மனத்தில்	தம்ைமப்	பற்றி	அவ்வளவாக	நல்ல	எண்ணம்
இல்ைலெயன் 	அவேர	அறிந்தி ந்தார்.	ஆபத் தவிகள்	பைடத்தைலவன்	மகர
ெந ங் ைழக்காத க் ம்	அவர்	ேமல்	ஓரள 	பைக	இ ந்த .
சீவல்லபமாறைன ம்	அப்ப ப்	பைகத் க்	ெகாண்டால்	இந்த	 வ ேம	தமக்
எதிராக	ஒன் 	 	மா ப வார்கேளா	என்ற	உள்பயம்	அவ க் 	ஏற்பட்ட .
ெதாடக்கத்தில்	சீவல்லப ம்	அதற்ேகற்றாற்	ேபால்	நடந் 	ெகாள்ளேவ	அவ ம்
ஆகாதவனாகி	வி வாேனா	என்ற	அச்சம்	அந்தக்	கணேம	 ழ்ந் 	ெகாண்ட
அவைர.

அந்தக்	கணத்திலி ந்ேத	அவைனத்	தட் க்	ெகா த் 	அவேனா 	அதிகமாகப்
ேபசத்	ெதாடங்கிவிட்டார்	அவர்.	 ணி 	வந் விட்டால்	அறி ள்ளவ க் 	ஆயிரம்
யாைனப்	பலம்	ஏற்ப கிற .	பயம்	வந் விட்டால்	அவைன	விடக்	ேகாைழ



உலகத்தில்	ேவ 	எவ ம்	இ க்க யா .	மகாமண்டேல வரர்	அன் 	நடந்
ெகாண்ட	விதம்	இந்த	உண்ைமக் ப்	ெபா த்தமாக	இ ந்த .

சீவல்லபமாறேனா	உண்ைமயில்	அவ ைடய	கண்	பார்ைவக்ேக	பயந் 	ந ங்கிக்
ெகாண் ந்தான்.	தளபதி,	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்,	எல்ேலா க் ேம	அவர்
ேமல்	பிணக் 	இ ந்தா ம்	அந்தப்	ேபரறி க் 	 ன்னால்	தைலவணங்கி	வி கிற
ந க்கம்	நிச்சயமாக	உண் .	ஆனால்	அப்ப யி ந் ம்	அவர்	அவர்கைள	எண்ணிப்
பயந் 	ெகாண் 	தான்	இ ந்தார்.	யாைனக் த்	தன்	பலம்	ெதரியாதல்லவா?	சங்க
காலத்தில்	கிள்ளி	வளவன்	என்ெறா 	அரசன்	இ ந்தான்.	அவ ைடய
கண்பார்ைவக் 	நிைனத்தைதச்	ெசய் 	 க் ம்	ஆற்றல்	இ ந்தைத,	

"நீ	உடன் 	ேநாக் ம்வாய்	எரிதவழ
						நீ	நயந் 	ேநாக் வாய்	ெபான் ப்ப
ெசஞ்ஞாயிற் 	நில 	ேவண் ம்
						ெவண்திங்க ள்	ெவயில்	ேவண் ம்
ேவண் ய 	விைளக் ம்	ஆற்றைல"	

என் 	ஆ ர்	 லங்கிழார்	என் ம்	 லவர்	மிைகயாகப்	 கழ்ந் 	பா யி ந்தார்.
அப்ப ப்பட்ட	ேவண் ய 	விைளவிக் ம்	ஆற்றல்	நம்	கண்க க் 	இ ந் ம்
மனத்தின்	ஒ 	 ைலயில்	ேவண்டாத	வீண்	பயத்ைத	எண்ணிப்	பயப்ப ம்
அறி ள்ளவ க்ேக	ெசாந்தமான	தாழ் 	மனப்பான்ைம ம்	ெவளிக் த்	ெதரியாமல்
மகாமண்டேல வரரிடம்	ஒளிந் 	ெகாண் ந்த .

ேபசிக்	ெகாண்ேட	ெசன் 	அவ ம்	சீவல்லபமாற ம்	அரண்மைனக்	காவற்பைட
மாளிைகக் ள்	 ைழந்தனர்.	மாளிைக	 ன்றிலில்	சீவல்லபன்	ேதர்ந்ெத த்
நி த்திவிட் 	வந்தி ந்த	வீரர்கள்	ஐம்பதின்ம ம்	அணிவ த் 	நின்
ெகாண் ந்தனர்.

"இேதா	இவர்கள்	தான்,	தாங்கள்	 றிய	ெசய க்காகத்	ேதர்ந்ெத த்
நி த்தப்பட் ப்பவர்கள்"	-	சீவல்லபன்	அவர்கைளச்	 ட் க்	காட் னான்.
மகாமண்டேல வரர்	அந்த	வீரர்க க் 	 ன்னால்	ஒ 	ெசாற்ெபாழிேவ	ெசய்
விட்டார்.

"அன்பார்ந்த	ெமய்க்காவற்	பைட	வீரர்கேள!	நீங்கள்	 ழ்ச்சி ம்,	சா ரிய ம்	மிக்க
ெபரிய	காரியத்ைதச்	ெசய்யப்	ெப வதற்காக	அ ப்பப்ப கிறீர்கள்.	உயிரின்
ேம ம்	உடலின்	ேம ம்	பற் ள்ளவராக	இ ந்தா ம்	 ணிேவா 	ெசல் ங்கள்.
ன் 	பாண் 	நாடாக	இ ந் 	இப்ேபா 	வடதிைசயரசர்களினால்	ைகப்பற்றி

ஆளப்ப ம்	ப திகளி ம்,	ேகானாட் க்	ெகா ம்பா ரி ம்	அைதச்	 ற்றி ள்ள
இடங்களி ம்	 ட்டமாகேவா,	தனித்	தனியாகேவா	ெசன் 	மைறந்தி ந்



உங்களால்	இயன்ற	 ழப்பங்கைள ம்	கலவரங்கைள ம்	ெசய் ங்கள்.	நாம்
அவர்கள்	ேமல்	பைடெய க்கப்	ேபாவதாக ம்,	பிற 	ஈழத்திலி ந் ம்,	ேசர
நாட் லி ந் ம்,	நமக் ப்	ெப ம்	பைட தவி	கிைடக்கப்	ேபாவதாக ம்
ெசய்திகைளப்	பரப்பி	அவர்கைள	நம்பைவ ங்கள்.	நீங்கள்	ஒ வர்	 ட

ந்தவைர,	எதிரிகள்	ைகயில்	அகப்பட் க்	ெகாண் 	விடாமல்,	இந்த
ேவைலகைளச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	தப்பித்	தவறி	யாராவ 	அகப்பட் க்
ெகாண்டால்	சைதையத்	 ண் 	 ண்டாக்கினா ம்	உண்ைமகைளச்	ெசால்லி
நாட்ைடக்	காட் க்	ெகா க் ம்	 ேராகத்ைதச்	ெசய்யக்	 டா .	நம்	நாட்
வடக் 	எல்ைலயில்	ெகாற்ைகயி ம்,	கரவந்த ரத்தி ம்,	அவர்கள்	ெசய்கின்ற
ழப்பங்கைளப்	ேபால்	நீங்கள்	அங்ேக	ேபாய்ச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	அவ்வப்ேபா

அங்ேக	உங்க க் க்	கிைடக் ம்	உள ச்	ெசய்திகைள	இங்ேக	எனக் த்
ெதரி மா 	அ ப்ப	ேவண் ம்.	இந்தக்	காரியங்கைளெயல்லாம்	நன்றாகச்	ெசய்
உயிர்	தப் வதற் 	உங்க க் 	என்ெனன்ன	திறைமகள்	ேவண் ெமன்
ெதரி மா?	 தலாவதாகப்	ெபாய்கைள	உண்ைமகள்	ேபால்	ெசால்லத்
ெதரிந்தி க்க	ேவண் ம்.	சமயத் க் 	ஏற்றாற்	ேபால்	ேவடமிட் 	ந ப்பதற் த்
ெதரிந்தி க்க	ேவண் ம்.	மிக	 க்கியமான	 ன்றாவ 	திறைம,	உயிர்,	உடல்,
ெபா ள்	எைத ம்	எந்த	விநா ம்	இழக்கத்	தயாராகயி க்க	ேவண் ம்.
அவ்வள 	தான்!	இ தியாக	உங்க க் 	நான்	 ம்	எச்சரிக்ைக	ஒன் 	உண் .
இங்கி ந் 	இந்தக்	காரியத்ைதச்	ெசய்வதற்காக	இன் 	நீங்கள்	 றப்பட் ச்
ெசல்வ 	 யவைரயில்	பரம	இரகசியமாகேவ	இ க்க	ேவண் ம்...	நீங்கள்
எல்ேலா ம்	 றப்பட் ச்	ெசல்வதற் 	 ன்	கைடசியாக	மிக	ேவ க்ைகயான
ைறயில்	உங்கள்	திறைமையப்	பரீட்ைச	ெசய் 	பார்க்கப்	ேபாகிேறன்"	என்

ெசால்லிவிட் க்	 ம்பாகச்	சிரித்தார்.

"அந்தச்	ேசாதைன	யாேதா?"	சீவல்லபமாறன்	விநயமாகக்	ேகட்டான்.

"உங்களில்	யா க் 	அதிகப்	ெபாய்	 ம்	திறைம	இ க்கிறெதன் 	பரீட்ைச
ெசய்யப்	ேபாகிேறன்."

அவ ைடய	இந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட் 	எல்ேலா ம்	சிரிப்ைப	அடக்க	 யாமல்
சிரித் 	விட்டனர்.

" வாமி!	ெமய்க்காவற்	பைட	வீரர்களிடம்	ெபாய்	ெசால் ம்	திறைமைய
எதிர்பார்த்தால்	தங்க க் 	ெப த்த	ஏமாற்றம்	தான்	கிட் ம்!"

"பரவாயில்ைல,	சீவல்லபா!	உலகத்தில்	ெபாய்	ெசால்லத்	ெதரியாத	ஆட்கேள
கிைடயா .	நன்றாகப்	ெபாய்	 றத்	ெதரிந்த	 ட்டத்தில்	இ ந் 	தான்	கவிகள்,
கதாசிரியர்கள்,	ெபௗராணிகர்கெளல்லாம்	உ வாகிறார்கள்.	எங்ேக,	பார்க்கலாம்?
தலில்	உன்	திறைமையக்	காண்கிேறன்.	அழகாக	ஒ 	ெபாய்	ெசால்."



சீவல்லபன்	நாணித்	தைல	 னிந்தான்.	அவனால்	 யவில்ைல.

"நீ	ேதாற்றாய்"	என் 	ெசால்லிவிட் 	அ த்த	வீரைனக்	ேகட்டார்	அவர்.	அவன்
ஒன் ம்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாமல்	ஏேதா	உளறினான்.

"ேச!	 கமில்ைலேய?	உங்களில்	ஒ வ க் க்	 ட	அழகாகப்	ெபாய்	ெசால்லத்
ெதரியவில்ைலேய?"	என் 	உதட்ைடப்	பி க்கினார்	மகாமண்டேல வரர்.	அப்ேபா
அந்த	வீரர்களில்	ேகாமாளி	ேபான்ற	 க	அைமப் ம்	ேகாணிய	வா ம்	நீளமான
க் ள்ள	ஒ 	வீரன்	 ன்	வந்தான்.

"நான்	ெசால் கிேறன்	ஒ 	ெபாய்!"

"எங்ேக	ெசால்	பார்க்கலாம்!"

அவன்	சிரித் 	விடாமல்	ெசான்னான்:	"என்ைனப்	ெபற்ற	அப்பா க் ம்
அம்மா க் 	கல்யாணமா ம்	ேபா 	நான்	சி 	ைபயனாயி ந்ேதன்.	அப்பா
அம்மா க் த்	தாலி	கட் கிற	ேபா 	நான்	அம்மாவின்	ம யில்	ஏறி	உட்கார்ந்
ெகாண் 	பக்கத்தில்	ைவத்தி ந்த	உலக்ைகயின்	ெகா ந்ைத	கிள்ளிப்	ேபாட் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	அப்ேபா 	ஊர்வலத் க் க்	ெகாம் ள்ள	 திைர	ஒன்றாவ
கிைடக்கவில்ைலேய	என் 	எல்ேலா ம்	வ த்தப்பட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	நான்
உடேன	ஓ ப்	ேபாய்த்	ெத க்ேகா யிலி ந்த	மல யின்	எட்டாவ 	மகனிடம்
ெசால்லிக்	ெகாம் ள்ள	 திைரக் 	ஏற்பா 	ெசய்ேதன்..."

"அபாரம்!	அற் தம்!	இன் ம்	பல	 ற்றாண் கள்	கழித் 	இேத	திறைமேயா
இந்த	தமிழ்நாட் ல்	நீ	பிறந்தால்	அந்தக்	காலத் க்ேக	நீதான்	மகாகவியாக
இலங் வாய்.	என்ன	அ ைமயான	ெபாய்!"	-	மகாமண்டேல வரர்	 றினார்.
அவ ம்	மற்றவர்க ம்	ெந ேநரம்	அடக்க	 யாமல்	வயி 	 ங்கச்
சிரித்தார்கள்.	சிரிப் 	 ந்த ம்	மகாமண்டேல வரரின்	கண்	பார்ைவ
சீவல்லபமாற க் க்	கட்டைளயிட்ட .	அவன்	அந்த	வீரர்கைள	அவர்களிடம்
ஒப்பைடத்த	காரியத்ைதச்	ெசய்யப்	 றப்ப மா 	ஆைணயிட்டான்.
----------	
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ஓர்	ஏைழத்	தாயின்	கண்ணீைரத்	 ைடத்த	மகிழ்ச்சிேயா 	 சீந்திரம்	தா மாலய
விண்ணகரத்திலி ந் 	ெவளிேயறிய	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	ேநேர
அரண்மைனக் த்தான்	தி ம்பிச்	ெசல்வாெரன் 	 வன	ேமாகினி	எண்ணினாள்.

இ வ ம்	சிவிைகயில்	ஏறி	அமர்ந் 	ெகாண்ட ம்,	"ேநேர	காந்த ர்
மணியம்பலத் க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்.	ேவகமாகச்	ெசல் ங்கள்"	என் 	சிவிைக

க் ேவா க் க்	கட்டைள	பிறந்த	ேபா தான்	 வன	ேமாகினிக்
மகாராணியின்	ேநாக்கம்	 ரிந்த .	ஏேதா	ஒ 	காரணம்	பற்றி	மகாராணிக்
அரண்மைனயில்	அைடபட் க்	கிடப்பதில்	ெவ ப் 	ஏற்பட் 	விட்டெதன்பைத
வண்ணமகள்	நிைனத் 	உணர	 ந்த .

எவ்வள தான்	 ன்பம்	நிைறந்த	 ழ்நிைலயாக	இ ந்தா ம்	மகாராணியின்
கத்தில்	ஏக்கத்ைதக்	காட் ம்	சாந்த	 ணத்ைத	ெவளிக்காட் ம்	சால் 	மிக்க

மலர்ச்சி	ஒன் 	பதிந்தி க் ம்.	ஆனால்	இன் 	 சீந்திரம்	ேகாவிலில்	அந்தத்
தாையச்	சந்தித் விட் 	வந்த	பின்	ெதய்வத்தின்	தி வ களில்	அர்ச்சிப்பதற்
மலர்ந்த	ெபரிய	ெசந்தாமைரப்	 ைவப்	ேபான்ற	மகாராணியின்	 க	மண்டலத்தில்
எைதேயா	மீண் ம்	மீண் ம்	எண்ணி	மனத் க் ள்ேளேய	நிைன களின்
ட் னால்	ெவந் 	 ங்கித்	தவிக் ம்	ேசாகச்	சாைய	ேகா ட் ந்த .	அந்த
கத் க் 	எதிேர	அமர்ந் 	ெகாண் 	அந்த	 கத்ைதேய	பார்ப்பதற்

ேவதைனயாக	இ ந்த 	வண்ணமக க் .	தன்	மன	ேவதைனகைளத்	ெதரிந்
ெகாண் 	தனக் 	ேவண் யவர்கள்	தன்ைன	எண்ணி	வ ந்தக்	 டாேத	என்கிற
அள க் க்	 ச்சம்	நிைறந்த	ெமல்லிய	மனம்	மகாராணி ைடய .

அந்த	 கத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ப்பதற் 	அஞ்சித்	தன்
பார்ைவையப்	பல்லக்கின்	ெவளிப்பக்கத்திற் 	மாற்றிக்	ெகாண்டாள்	 வன
ேமாகினி.	பல்லக் 	விைரந் 	ெகாண் ந்த .

ெப ச்ேசா 	ெமல்ல	விம்மி	அ வ 	ேபான்ற	ஒலிையக்	ேகட் த்	திைகத் த்
தி ம்பினாள்	வண்ணமகள்.	அவள்	கண்க க் 	எதிேர	சிவிைகயில்	வீற்றி ந்த
மகாராணி	ஓைசப்படாமல்	ெமல்ல	அ 	ெகாண் ந்தார்.	அந்தத்	தாமைரப்	
கத்தில்	கண்ணீர்த்	 ளிகைளக்	கண்ட	ேபா 	 வன	ேமாகினி	தி க்கிட்டாள்.

அவ க் த்	 யரங்	கலந்த	ஒ வைகப்	பயத்தினால்	ெமய்	சிலிர்த்த .
'மகாராணியிடம்	என்ன	ேப வ ?	-	ஏன்	அ கிறீர்கள்?	என் 	எப்ப க்	 சாமல்
ேகட்ப ?'	ஒன் ம்	 ரியாமல்	திைகத் க்	கலங் ம்	மனநிைலேயா



மகாராணிையேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்	அந்த	எளிய	வண்ணமகள்.

" வன	ேமாகினி!	என்	அ ைகயின்	காரணம்	 ரியாமல்	தாேன	நீ	இப்ப 	என்ைனப்
பார்க்கிறாய்!	ேகட்டால்	நான்	'வ ந் ேவன்'	என் 	தயங் கிறாய்	இல்ைலயா?"

சாம்பைல	ஊதிக்	கனிய	ைவத்த	மங்கலான	ெந ப்பின்	ஒளி	ேபால்	அ ைகயின்
ந ேவ	ஒ 	 ன்னைகேயா 	ேகட்டார்	மகாராணி.

"தாேய!	தங்கள்	 கத்ைத ம்,	கண்ணீைர ம்	பார்க் ம்	ேபா ,	எனக் ப்	ெபரி ம்
ேவதைனயாயி ந்த .	அேத	சமயத்தில்	தங்கைளக்	ேகட்பதற் ம்	பயமாக
இ க்கிற ."

"பயம்	என்ன	வந்த ?	உனக் த்	ேதான்றிய	எண்ணத்ைத	நீ	ேகட்க
ேவண் ய தாேன?"

"தி வட்டாற் ச்	ேசாழியப்	ெபண்ணின்	தாய்ைமத்	 ன்பத்ைத	எண்ணி	உங்கள்
மனம்	கலங் கிறெதன் 	நான்	அ மானிக்கிேறன்.	நீங்கள்	தான்	அந்தப்
ெபண்ணின்	 ன்பத்ைதப்	ேபாக் வதற் 	ஏற்பா 	ெசய் 	விட் ர்கேள!	இனி ம்
ஏன்	கலங்க	ேவண் ம்?"

"கலக்கமல்ல	ெபண்ேண,	இ !	உலகத்தின்	கசப் 	நிைறந்த	உண்ைமகைளத்
ெதரிந் 	ெகாள் ம்	ெபா ெதல்லாம்	எனக் 	அ ைக	வ கிற .	எனக்
அ ைக	வ ம்	ேபாெதல்லாம்	உண்ைமகைள	அைடகிற	த தி ம்	வ கிற .	 வன
ேமாகினி!	இந்த	மாதிரித்	தத் வங்கெளல்லாம்	உனக் ப்	 ரியா .	என்றா ம்
ெசால் கிேறன்.	ெமய்ையத்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	 ல்கைளப்	ப த்த ம்
அறி ைரகைளக்	ேகட்ட ேம	ேபா மான	க விகெளன் 	பல	ேபர்கள்	தவறாக
நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	உண்ைமகைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
ேவண் மானால்	உலகத் த்	 ன்பங்கைளெயல்லாம்	உணர்ந் ணர்ந் 	உ கி
அ கின்ற	மனம்	ேவண் ம்.	உள்ளம்	உ கி	அ தால்	உண்ைம	விளங் ம்.	ெநஞ்சம்
கலங்கிக்	 றினால்	நியாயம்	பிறக் ம்.	பிறவி	என்ற	பிணி	வாசைன
ெதாைலக் ம்	மணிவாசகர்	ஒேர	வாக்கியத்தில்	இைத,	"அ தால்	உன்ைனப்
ெபறலாேம"	என் 	விளக் கிறார்.	இப்ேபா 	சில	சமயங்களில்	இைறவைனப்
ெப வதற் 	அ வைத	விட	நம்ைமப்	 ரிந் 	ெகாள்வதற்ேக	நாம்	அ தாக
ேவண் ம்.	நான்	அ கின்ற	அ ைக	உண்ைமைய	அறிந் ம்,	அறிய	 யன் ம்
அ வேத	தவிர	ேவெறன் 	நீ	வ ந்த	ேவண்டாம்."

மகாராணியின்	இந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட்ட ம்	 வன	ேமாகினிக் 	ஒ 	சிலிர்ப்
உடல்	 வ ம்	பரவிய .	கண்களில்	பக்திப்	பரவசத்தின்	ஒளி	 டர்க்ேகா ட்ட .
மின்னல்	மின் ம்	ேநரத்தில்,	ஒ 	கணத்தின்	ஒ 	சி 	ப திப்	ெபா தில்,	அந்த



வண்ணமகளின்	கண்க க் 	 ன்னால்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியாரின்
கண்ணீர்	சிந்திய	 கம்	ெதரியவில்ைல.	நீலத்திைரக்	கடேலாரத்தில்
ேகாலக்கன்னிைம	ெய ம்	தவம்	 ண் 	நிற் ம்	வாைலக் மரி	வ வம்
சிவிைகயி ள்	வந்தமர்ந் 	ெகாண் 	'ஐேயா!	தைல ைறக் த்	தைல ைற
உலகில்	தாய்க்	 லத்தின்	 ன்பங்கள்	ெப கி	வ கின்றனேவ'	என் 	கதறிக்

றிக்	கலங் வ 	ேபால்	ஒ 	ெபாய்த்	ேதாற்றம்	-	ஒ 	பிரைமக்	காட்சி	-	 வன
ேமாகினியின்	கண்க க் 	 ன் 	ெதரிந் 	மைறந்த .	 வன	ேமாகினி	தன்
வசமிழந்த	நிைலயில்	அந்த	ஒ 	கணம்	உடெலங் ம்	பரவி	நின்ற	எல்ைலயற்ற
பரவசத்தினால்	என்ன	ெசய்கிேறாெமன்ற	நிைனேவயன்றி	இரண் 	ைகக ம்	ேமல்
எ ப்பிக்	ைக ப்பி	வணங் வதற் த்	தயாராகி	விட்டாள்.

'ஆகா!	எவ்வள 	விந்ைதயான	பரந்த	மனம்	இவ க் 	வாய்த்தி க்கிற ?
உலகத்தில்	 க்கால்வாசிப்	ேப க் 	தங்கள்	ெசாந்தத்	 ன்பத்ைத	எண்ணி
வ ந் வதற்ேக	ேநரமில்ைல.	கால்வாசிப்	ேப க் த்	 ன்பங்கேள	நிரந்தரமாகப்
பழகிவிட்டதால்	அவற்ைறேய	இன்பங்களாக	எண்ணிச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	வாழப்
பழகி	விட்டார்கள்.	கண்களின்	பார்ைவக் 	இவர்	பாண் மாேதவி	மட் ம்	தான்.
க ைணயின்	பார்ைவயில்	இவர்	உலகமாேதவி!	நாட்ைட ம்,	மகைன ம்,
கண்ணீைர ம்	அடக்கிக்	காக்க	 யாத	 ழ்நிைல.	உலகத்ைதேய	 ன்பமின்றிக்
காக்க	ேவண் ெமன்ற	ஆவல்.	உண்ைமக்காக	அ 	உயர	உயரப்	ேபா ம்
உலகளாவிய	மனம்,	இந்த	மனம்?...	இ 	மனிதப்	ெபண்ணின்	மனமில்ைல!'
ெதய்வப்	ெபண்ணின்	மனத்ேதா ம்	மனிதத்	தாயின்	உடேலா ம்	அந்தச்
சமயத்தில்	 வன	ேமாகினியின்	கண்க க் த்	ேதான்றினார்	மகாராணி.

"தாேய!	உணைவக்	 ட	 த் க்	ெகாள்ளாமல்	அரண்மைனயிலி ந்
கிளம்பினீர்கள்.	 சீந்திரத்திலி ந் 	ேநேர	அரண்மைனக்ேக	தி ம்பி
விடலாெமன் 	எண்ணியி ந்ேதன்.	தாங்கேளா	தி ெரன் 	காந்த ர்
மணியம்பலத் க் ப்	 றப்பட் 	விட் ர்கள்"	என் 	வண்ணமகள்	கவைலேயா
வினவினாள்.

"உண க்ெகன்ன?	எங் ம்	கிைடக்கக்	 ய தான்.	நிம்மதிைய	அல்லவா	நான்
ேத க்	ெகாண் 	ேபாகின்ேறன்.	தி ம்பத்	தி ம்பக்	கட் க் ள்	அைடப ம்
பறைவையப்	ேபால்	ம ப ம்	நான்	அரண்மைனக் ள்	ேபாய்	அைடபட் க்
ெகாண் க்க	என்	மனம்	ஒப்ப	மாட்ேடன்	என்கிறேத!	ஆசிரியர்,	பவழக்கனிவாயர்
ேபான்றவர்கள்	அரண்மைனயில்	வந் 	தங்கியி ந்தார்கள்.	அவர்க ம்	தி ம்பிச்
ெசன் 	விட்டார்கள்.	என்ேனா 	உடன்	இ ப்பதாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாள்
அந்தப்	ெபண்	விலாசினி.	அவ ம்	தி ெரன் 	தந்ைதேயா 	 றப்பட் ப்
ேபாய்விட்டாேள.	வல்லாளேதவனின்	தங்ைகக் 	என்னிடம்	ெசால்லிக்
ெகாள்வதற் க்	 ட	ேநரமில்ைல	ேபாலி க்கிற .	அவ ம்	ேபாய்விட்டாள்.	மனம்
விட் ப்	ேப வதற் 	யார்	இ க்கிறார்கள்	அரண்மைனயில்?	காந்த ர்



மணியம்பலத் க் ப்	ேபாய்	நிம்மதியாக	இரண் 	நாட்கள்	தங்கிவிட் க்	ெகாஞ்சம்
ெம வாகத்தான்	தி ம்பிப்	ேபாகலாேம.	இப்ேபா 	என்ன	அவசரம்?"

"அவசரம்	இல்ைல?	ஆனால்	நாம்	 யவைரயில்	யா க் ம்	ெதரியாமல்
றப்பட் க்கிேறாேம	என் 	தான்	கவைலப்ப கிேறன்."

"ஒ 	கவைல ம்	உனக் 	ேவண்டாம்.	ேபசாமல்	என்ேனா 	வா!"

கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	அ வைத	நி த்தி	விட் 	மகாராணி
இவ்வா 	உ திெமாழி	 றிய ம்	 வன	ேமாகினி	அைமதியைடந்தாள்.

மகாராணிைய ம்,	வண்ணமகைள ம்	 மந் 	ெகாண் 	அந்தப்	பல்லக்
அப்ப ேய	காந்த ைர	அைடவதற் ள்	ேநயர்க க் 	ஒ வா 	காந்த ர்
மணியம்பலத்ைதப்	பற்றி ம்	அறி கப்ப த்தி	ைவத் வி கிேறன்.

பல்லாயிரங்	காலத் ப்	ேபெரல்ைலவைர	பரவிக்	கிடக் ம்	தமிழக	வரலாற் ப்
ெப க்கில்	தமிழ்	 ேவந்தர்களிற்	சிறப்ெபய்திய	எவ ம்	காந்த டன்
ெதாடர் ற்றி ப்பர்.	எந்த	மகா	மன்ன ைடய	ெமய்க்	கீர்த்தி ம்	காந்த ர்ச்
சாைலயில்	கலம த்த ளிய	ெப ைமையப்	பைற	சாற்றத்	தவறியதில்ைல.
எத்தைன	 ைறகள்	ேதால்வியைடந்தா ம்	பாண் யைன	எதிர்த் க்	காந்த ைர
ெவன்றி ம்	ஆைசைய	எவ ம்	விடத்	தயாராயில்ைல.	இவ்வா 	மன்னாதி
மன்னர்களின்	ஆைசகைள	வளர்க் ம்	அழ க் 	கனவாகத்	ெதன்பாண் 	நாட் ல்
இலங்கி	வந்த 	காந்த ர்.	

'ெச வல	ரானதானற்	சிந்தியார்	ேபா ம்
ம வலராய்	வாள்மாறன்	சீறக்	-	க விைள
கண்ேதாற்ற	வண்டரவம்	கார்	ேதாற் 	காந்த ர்
மண்ேதாற்ற	ேவந்தர்	மனம்.'	

சாைல	என் ம்,	காந்த ர்ச்	சாைல	என் ம்	இேத	இடத் க் 	ேவ 	ெபயர்கள்
வழங் ம்.	இராசசிம்மனின்	தந்ைத	பராந்தக	பாண் ய ைடய	காலத்தில்
விழிஞத்ைத ம்,	காந்த ைர ம்	ேசர	மன்னனிடமி ந் 	ைகப்பற்றினார்	பராந்தக
பாண் யர்.	மிக	இைளஞராயி க் ம்	காலத்திேல	 தல்	 தலாகச்	ெசய்த
கன்னிப்	ேபார்	காந்த ரில்தான்	நிகழ்ந்த .	கன்னிப்	ேபார்	தி மணமாகாமல்
இைளஞராயி ந்த	அவ க் 	ஒ 	கன்னிைகையேய	அளித் 	விட்ட .	ேசர
மன்னன்	பராந்தக க் த்	தன்	மகைள	மணம்	 த் க்	ெகா த்தான்.	அந்தப்
ெபண்ேண	பட்டமகிஷியாய்	வானவன்மாேதவி	என் ம்	ெபயேரா 	பராந்தகன்
வாழ்வில்	பங் 	பற்றினாள்.	விழிஞத்தில்	நிைறயக்	கடற்ேபார்கைளச்	ெசய் ,
பைகவர்கள்	கப்பல்கைள	அழித் 	வாைக	 ம்	ெப ைம	பராந்தக க் க்



கிைடத்த .	அைதெயல்லாம்	விடப்	ெபரிய	ெப ைம	அவன்	காந்த ரில்
தி த்தியைமத் 	நி விய	மணியம்பலேம	ஆ ம்.

இந்த	மணியம்பலத்தில்	ஆயிரத்ெதட் ப்	ேபர்	எல்லாக்	கைலகளி ம்
வல்லவர்களாக	இ ந்தார்கள்.	மைறயவர்கள்	ெப பாேலா ம்,	கவிஞர்க ம்,
கைலஞர்க ம்,	தர்க்க	நியாய	சாத்திரங்களில்	வல்லவர்க மாகச்	சில ம்
காந்த ர்	மணியம்பலத்தில்	இ ந்ததனால்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	பல்கைலக்
கழகம்	ேபான்றிலங்கி	வந்த 	இ .	பவழக்கனிவாயர்	இந்த	மணியம்பலத்தின்
அறங்காவலராக ம்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	கைல,	கல்வி,	தமிழ்	ேபான்ற	அறி த்
ைறகட் க்	காவலராக ம்	ெபா ப்ேபற்றி ந்தனர்.

அேதேபால்	தி நந்திக்	கைரயி ம்	 ழித் ைறயாற்றங்	கைரயில்	தி ச்ேசரண
நகரி ம்	சமணர்களின்	கலாசாைலகள்	இ ந்தன.	அவற்ைற ம்	பராந்தகன்
ஆதரித்தான்.	காந்த ர்	மணியம்பலத்திலி ந் 	மைறயவர்க ம்	அற
லாசிரியர்க ம்	மிக	உயர்ந்த	க த் க்கைளக்	கல்லில்	ெச க்கச்	ெசய்

நாட் ன்	பல	ப திகளி ம்	அக்கற்கைள	ந வித்தனர்.	காந்த ரில்	மரங்க ம்,
ெச 	ெகா க ம்,	மலர்வனங்க ம்	நிைறந்த	அற் தமான	இயற்ைகச்	 ழலின்
ந ேவ	மணியம்பலம்	அைமந்தி ந்த .	இந்த	மணியம்பலத்தில்	இ ந்த
ஆயிரத்ெதட் 	மைறயவர்க ம்,	பிற ம்	ேபாட் 	ெபாறாைம,	 லைமக்
காய்ச்சலின்றி	ஒற் ைமயாக	இ க்க	ேவண் ெமன்பதில்	பராந்தக க்
அக்கைற	அதிகமாயி ந்த .

தி ச்ேசரணத் ச்	சமணர்க ம்	தங்கள்	கலாசாைல	 லம்	ெபரிய	காரியங்கைளச்
சாதித்தனர்.	ெதய்வங்களின்	ேகாவில்கள்	பல	இ ந்தன	ேபால்	அறிவின்
ஆலயங்களாக	மணியம்பல ம்	பிற ம்	விளங்கி	வந்தன.

எனேவ,	மகாராணியாகிய	வானவன்மாேதவி	தா மாலய	விண்ணகரெமன் ம்
சீந்திரம்	ேதவாலயத்ைதத்	தரிசனம்	ெசய்த	பின்	அறிவாலயமாகிய

மணியம்பலத் க் ப்	 றப்பட்ட 	மிக ம்	ெபா த்த ம்	ஆகிவிட்ட .

பவழக்கனிவாயர்	 தலியவர்க ம்	 ட	அன் 	அதிகாைலயில்	தான்
அரண்மைனயிலி ந் 	அங்ேக	தி ம்பி	வந்தி ந்தார்கள்.	யா க் ம்	ெதரியாமல்,
யா ம்	எதிர்பாராத	ேபா 	அப்ப த்	தி ெரன் 	மகாராணி	அங்ேக	வ வார்	என்
எவ ம்	நிைனத்தி க்க	 யா .	 சீந்திரத்திலி ந் 	 றப்பட்ட	சிவிைக
காந்த ர்	மணியம்பலத்ைத	அைட ம்	ேபா 	மாைல	மயங்கி	இ ள்	 ழத்
ெதாடங்கியி ந்த .

இயற்ைகயின்	அழகான	ப ைமக்	ேகாலத்தின்	ந ேவ	தீப	ஒளியில்	அைமதியாகக்
காட்சியளித்த 	மணியம்பலம்.	ப தி	ப தியாகப்	பிரிந்தி ந்த	அந்தப்



ேபரம்பலத்தில்	ஒவ்ெவா 	ப தியிலி ந் ம்	ஒவ்ெவா 	வைகக்	கைலையக்
கற்பிக் ம்	ஒலி	ேகட் க்	ெகாண் ந்த .	ஒ றம்	மைற	ெயாலி,	இன்ெனா
றம்	ெதால்காப்பியம்	 தலிய	இலக்கண	 ல்களின்	விரி ைர,	ேவேறார்	ப தியில்
பாதச்	சிலம் கள்	 ங் ம்	நாட் ய	ஒலி,	இைசக்	 ரல்களின்	இனிைம	-	எல்லா
ஒலிக மாகச்	ேசர்ந் 	ேவ 	வைகயில்	அந்த	இடத்தின்	அைமதிையத்
ெதளி ப த்தின.
சிவிைகைய	விட் 	இறங்கி	மணியம்பலத் க் ள்	நடந்தனர்	மகாராணி ம்,	 வன
ேமாகினி ம்.

"நான்	 ன்னால்	ஓ ப்ேபாய்த்	தங்கள்	வரைவப்	பவழக்கனிவாய க் 	அறிவித்
வி கிேறன்"	என் 	சிறி 	விைரவாக	 ன்னால்	நடக்க	 யன்ற	 வன
ேமாகினிையத்	த த் 	நி த்தினார்	மகாராணி.

"நமக் க்	கால்	இ க்கிற .	நாேம	நடந் 	ெசல்லலாம்.	அவரவர்	கடைமகைள
அந்தந்த	ேநரத் க் 	ஒ ங்காகச்	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	இந்தக்
கைலக்ேகாயிலில்	இப்ேபா 	நீ	ேபாய்	என்	வரைவக்	 றினால்	இங் ள்ள	அத்தைன
மைறயவர்க ம்,	கைலஞர்க ம்,	மாணவர்க ம்,	ஆசிரியர்க ம்	பரபரப்பைடந்
என்ைன	வரேவற்பதற் 	ஓ 	வந் 	வீண்	 ட்டம்	ேபா வார்கள்.	அந்த	ஆடம்பர
ஆரவாரத்ைத	எதிர்ேநாக்கி	நான்	இங் 	வரவில்ைல."

வன	ேமாகினி	பதில்	ெசால்ல	வாயின்றி	உடன்	நடந்தாள்.	மணியம்பலத்தில்
யா ேம	இவர்கள்	உள்ேள	வந்தைதக்	கவனிக்கவில்ைல.

தர்க்க	நியாய	சாத்திரங்கைள ம்,	சமய	 ல்கைள ம்	கற்பிக் ம்	ஒ 	ப திக்
அ ேக	வந்த ம்	மகாராணி ம்,	 வனேமாகினி ம்	நின்றார்கள்.	அங்ேக	ஒ

ெப ம்	 லவர்	மணியம்பலத்ைதச்	ேசர்ந்த	சீடர்கைளத்	தம்ைமச்	 ற்றி ம்
உட்கார	ைவத் க்	கற்பித் க்	ெகாண் ந்தார்.	அதில்	சில	வார்த்ைதகள்
உள்ளத்ைதத்	ெதாடேவ,	தாம்	நிற்ப 	ெதரியாமல்	மைறந் 	நின் 	ேகட்கத்
ெதாடங்கினார்	மகாராணி.

" ன்பங்கள்	 ைறவதற் 	எைத ம்	இழக்கத்	 ணிகின்ற	மனம்	ேவண் ம்.	'இ
ேவண் ம்,	அ 	ேவண் ம்'	என் 	ஆைசைய	வளர்த் க்	ெகாண்
ேபாகிறவைனக்	காட் ம்	எ ேம	ேவண்டாெமன் 	மனத்ைதக்	கட் கிறவன்
ெபரிய	ெசல்வன்.	ேவண்டாைமையப்	ேபான்ற	சிறந்த	ெசல்வம்	ேவறில்ைல.	எந்தப்
ெபா ைள	அைடய	ேவண் ெமன் 	ஆைசப்ப கிேறாேமா	அந்தப்	ெபா ள்கைள
வி ம் வதால்,	ெப வதால்	வ ம்	 யரங்கள்	நமக் 	இல்ைல.	

"யாதனின்	யாதனின்	நீங்கியான்	ேநாதல்
அதனின்	அதனின்	இலன்."	



"மாணவர்கேள!	சமயெநறி	ஒப் க்	ெகாண்ட	வாழ்க்ைக	இ தான்.	இ ேவ	தவம்"
என் 	 தறிஞர்	 றி	 த்தார்.
'எைத ம்	இழக்கத்	 ணிகின்ற	மனம்	ேவண் ம்.'	மகாராணி	தமக் ள்	ெமல்லக்
றிக்	ெகாண்டார்	அந்த	வாக்கியத்ைத.	விளக்ைகக்	கண்ட டன்	மா ம்	இ ள்

ேபால்	ெந ேநரமாக	மனத்ைத	வைதத் த்	 ன் த்திக்	ெகாண் ந்த	ஏேதா
ஒன்ைற	அந்த	 ெப ம்	 லவர்	 றிய	தி க் றள்	க த் 	நீக்கிவிட்ட
ேபாலி ந்த .	" வன	ேமாகினி	வா...	நாம்	அரண்மைனக்ேக	தி ம்பிப்
ேபாய்விடலாம்."	இவ்வா 	 றிவிட் 	இ ளில்	மைறந் 	நின் 	ெகாண் ந்த
மகாராணி	 றப்பட்ட	ேபா 	 வன	ேமாகினிக் 	ஒேர	ஆச்சரியமாகிவிட்ட .
மகாராணியின்	மனம்	ஒ 	நிைலயில்	நிற்காமல்	ஏேதா	காரணத்தால்	அைல	பாய்ந்
ெகாண் க் ம்	ேபா ெமன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .

"இரண் 	நாட்கள்	இங்ேக	நிம்மதியாகத்	தங்கி	விட் ப்	ேபாக	ேவண் ெமன்
றினீர்கேள!	இப்ேபா 	உடேன	 றப்பட	ேவண் ெமன்கிறீர்கேள?
சீந்திரத்திலி ந்ேத	அரண்மைனக் த்	தி ம்பியி ந்தால்	இதற் ள்	ேபாய்ச்

ேசர்ந்தி க்கலாேம?"	என் 	ெமல்லிய	 ரலில்	மகாராணிையக்	ேகட்டாள்
வண்ணமகள்.

"ெபண்ேண!	அப்ேபா 	அப்ப த்	ேதான்றிய ,	ெசான்ேனன்.	இப்ேபா 	இப்ப த்
ேதான் கிற ,	ெசால்கிேறன்.	இரண் 	நாட்கள்	இந்த	மணியம்பலத்தில்	தங்கி
என்ெனன்ன	ெதரிந் 	ெகாண் 	நிம்மதி	அைடய	ேவண் ெமன் 	எண்ணி
வந்ேதேனா	அந்த	நிம்மதி	இரண் 	கணங்களில்	இந்தப்	 லவரின்	ெசாற்களில்
கிைடத் விட்ட ."

"ேபா ன்	பவழக்கனிவாயைரப்	பார்க்க	ேவண் மல்லவா?"
"யாைர ம்	பார்க்க	ேவண்டாம்!	யா க் ம்	ெதரியாமல்	நாம்	தி ம்பி	வி ேவாம்!"

ஓைசப்படாமல்	தி ம்பிச்	ெசன் ,	வந்த 	ேபாலேவ	ெவளிேயறினார்கள்	அவர்கள்.
மணியம்பலத்தின்	வாயிலில்	அ த் ப்	ேபாய்	உட்கார்ந்தி ந்த	பல்லக் த்

க் ேவார்	கைளப்ைப ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	 றப்பட் 	விட்டார்கள்.	இ ளின்
ந ேவ	ஒளி	நிைறந்த	மனத்ேதா 	மகாராணியின்	பயணம்	ெதாடர்ந்த .
--------------	
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அரண்மைனத்	ேதாட்டத் 	மாமரத்த யில்	யா க் ம்	ெதரியாமல்	தங்ைக
பகவதிையச்	சந்தித் 	விட் ச்	ெசன்ற	தளபதி	வல்லாளேதவன்	ேநேர
ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத் க் ப்	ேபாய்	ஏற்பா கைளக்	கவனிக்கத்	ெதாடங்கி
விட்டான்.

அன் 	வைர	உண்ப ம்,	உறங் வ ம்,	விைளயாட்டான	ெபா 	ேபாக் களில்
ஈ ப வ மாக	இ ந்த	ஐந் 	பத்திப்பைட	வீரர்க க் ம்	தளபதியின்	வர

ப் ட் ய .	விைரவாக ம்,	தீவிரமாக ம்	தளபதி	ெசய் ம்	ஏற்பா கைளக்
கவனிக் ன்	அந்தப்	பிரம்மாண்டமான	பைடத்தளத்தில்	ஒவ்ெவா 	ப திைய ம்
சற்ேற	 ற்றிப்	பார்த் 	விடலாம்.

ெதன்	பாண் 	நாட் ன்	அறி க் 	 ன்மாதிரியாக	இைடயாற் 	மங்கலத்ைதச்
ட் க்	காட்டலாெமன்றால்	ஆண்ைமக் 	 ன்மாதிரியாகக்	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்

தளத்ைதத்	தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	பல்வைகப்	ெப ம்	பைடக ம்,
பைடக்க விக ம்	ஆ தச்	சாைலக ம்	நிைறந்த	பைடத்	தி மாளிைக	அ .
தமிழ்நாட் ப்	ெபா வான	பைடவீரர்கள்	தவிர	ேமாகர்,	மழவர்,	யவனர்	ேபான்ற
சிறப் ப்	பிரிவினரான	வீரர்க ம்	அங் 	இ ந்தார்கள்.

யாைன,	 திைர,	ேதர்கள்	உட்பட	எல்லாப்	பைடவீரர்க ம்	அணிவ த்
நிற்பதற்ேகற்ற	ெப ம்	பரப் ள்ள	திறந்தெவளி	 ற்றம்	தான்	பைடத்தளத்தின்
க்கியமான	இடம்.

அேதா,	சிற்ப	ேவைலப்பா 	மிக்க	பளிங் ேமைடயின்	ேமல்	 ன் 	ேபால்	ெபரிய
ரசம்	ஒன் 	வார்களால்	இ க்கிக்	கட்டப்பட் 	விளங் கிறேத,	அ

ஒலிக்கப்பட்டால்	அந்த	 ற்றம்	பைடகளால்	நிரம்பி	வழி ம்.

யாைனகள்	பிளி ம்	ஓைச,	 திைரகளின்	கைனப்ெபாலி	பைடத்தளத்தில்
எப்ேபா ம்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.	பைடையச்	ேசர்ந்த	யாைனக க் ம்
திைரக க் ம்	தனித்	தனிேய	ெகாட்டங்கள்	அங்கி ந்தன.	ேபா க் ரிய

ேதர்கள்	ஒ றம்	வரிைசயாக	அழகாக	இலங்கின.	அங்கி ந்த	ெபரிய
ஆ தச்சாைலக் ள்	ேகாைழகள்	 ைழந்தால்	மயக்கம்	ேபாட் த்	தைல ற்றி
வி ந் 	விட	ேவண் ய தான்.	அப்பப்பா!	மனித க் ம்	மனித க் ம்	பைக
ஏற்பட்டால்	ஒ வ க்ெகா வர்	ேபாரிட் க்	ெகாள்வதற் 	எத்தைன	க விகள்.
ஒளி றத்	தீட் ச்	ெசம்ைம	ெசய்யப்பட்ட	வாள்கள்	பல்லாயிரக்கணக்கில்	 விந்
கிடக்கின்றன.	ேவல்கள்,	ஈட் கள்,	வில்,	அம்பறாத்	 ணிகள்,	ேகடயங்கள்,



இ ம் க்	கவசங்கள்	இன் ம்	எத்தைனேயா	வைகப்	ேபார்க்	க விகள்	 ன்
ன்றாகக்	 விக்கப்பட் 	நிைறந்தி க்கிற 	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத்தின்

ஆ தச்சாைல.

எல்லாக்	ேகடயங்களி ம்	அவற்ைற	எதிர்த் ப்	பி க் ம்	பக்கத் க் ப்	பின்னால்
இ ந்த	 ழியில்	ஒ 	சி 	கண்ணா 	பதிந்தி ந்த .	ேகடயத்ைதப்	பி த் க்
ெகாண் 	ேபார்	 ரி ம்	ேபா 	 ைறயற்ற	விதத்தில்	எவேர ம்	பின் றமாகத்	தாக்க
வந்தால்	அதில்	பதிந்தி க் ம்	கண்ணா யின்	 லம்	ேபாரி பவன்	அைதத்
ெதரிந் 	ெகாள்வான்.	வீரர்களின்	வசதிக்காக	இந்தப்	 திய	 க்கத்ைத
அறிந் 	ேகடயத்தில்	ெபா ந்தியி ந்தனர்.

ேபார்	வீரர்கள்	 ழக் ம்	 ,	பைற,	ெகாம் ,	வைள,	வயிர்	 தலிய	ேபார்க்கால
வாத்தியங்க ம்	ேகாட்டாற் ப்	பைடக்ேகாட்டத்தில்	 ைறவின்றி	இ ந்தன.
யாைனக க் ப்	ேபார்த் ம்,	 கபாடங்க ம்,	அவற்ைற	அடக் ம்
அங் சங்க ம்,	அவற்றின்	ேமல்	ைவக் ம்	அம்பாரிக ம்	ஒ றம்	ெப கிக்
கிடந்தன.	 திைரகைள	அலங்கரிக் ம்	ெநற்றிப்	பட்டங்க ம்,	க வாளங்க ம்,
ேசணங்க ம்	மற்ேறார்	 றம்	நிைறந்தி ந்தன.	கல்	ேதான்றி	மண்	ேதான்றாக்
காலத்ேத	வாேளா 	 ன்	ேதான்றி	 த்த	 ப்ெப ைம	அந்தப்	ெப ம்பைடச்
சாைலயின்	ஆ தங்களில்	விளங்கிற் .

'எத்தைன	ேபார்களில்	எத்தைன	வீரர்க ைடய	தைசையத்	 ைளத் க்
திையக்	 த்தி க் ம்	இந்த	ஆ தங்கள்?	இன் ம்	எத்தைன	ேபார்களில்

அப்ப ச்	ெசய்ய	இ க்கின்றனேவா?	மண்ைணக்	காப்பதற் ச்	சில	ேபார்கள்.
மண்ைணப்	பறிப்பதற் ச்	சில	ேபார்கள்.	ெபண்ைணக்	காப்பதற் ச்	சில	ேபார்கள்.
ெபண்ைணப்	பறிப்பதற் ச்	சில	ேபார்கள்.	ேபார்	ெசய்யத்	ெதரிந்த	நாளிலி ந்
ஆ தங்கள்	 தி 	 திதாக	வந்தன.	ஆ தங்கள்	 தி 	 திதாக	வந்த
நாளிலி ந் 	ேபார்க ம்	 தி 	 திதாகப்	 ப் க்	காரணங்க க்காக
உண்டாகிவிட்டன.

தளபதி	வல்லாளேதவன்	அன் 	பைடத்தளத் க் 	வந்த	ேபா 	அங்கி ந்த
எல்லாப்	பிரி களி ம்	பரபரப் ம்	ேவக ம்	உண்டாயின.	ேமல்மாடத்தில்
ேகாட்ைடயின்	உயரமான	ெகா 	மரம்	அைமந்தி ந்த	ேமைடயில்	ஏறி	நின்
பார்த்தால்	பரிமாளிைக	( திைரகள்	இ க் மிடம்)	கரிமாளிைக	(யாைனகள்
இ க் மிடம்)	உட்பட	யா ம்	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	வீரர்கைள ம்	பைடத்
தைலவர்கைள ம்	ஒன் 	 ட் 	நிைலைமைய	விளக்கி	ஏற்பா கள்	ெசய்வதற்காக
அங்ேக	வந்தி ந்த	தளபதி	ெகா 	மரத் 	ேமைடயில்	ஏறி	நின் 	ெகாண் 	அன்
தான்	 திதாகப்	பார்க்கிறவைனப்	ேபால்	அந்தப்	பைடத்தளத்தின்	ெமாத்தமான
ேதாற்றத்ைதப்	பார்த்தான்.	பைடத்தளேம	ஒ 	சிறிய	நகரம்	ேபால்	காட்சியளித்த .



'ெதன்	பாண் 	நாட்ைட ம்,	மகாராணிைய ம்	காப்பாற் ம்	விதியின்	வலிைம
இந்தப்	பைடக்	ேகாட்டத்தி ம்	இதில்	நான்	ெசய்யப்	ேபாகிற	ஏற்பா களி ம்
அடங்கியி க்கின்றன.	ஆனால்	தம் ைடய	 ைளயி ம்	சிந்தைனகளி ம்
அடங்கியி ப்பதாக	மகாமண்டேல வரர்	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்	என்
அைதக்	கா ம்	ேபா 	ஒ 	நிைன 	அவன்	மனத்தில்	உண்டாயிற் .
மகாமண்டேல வரர்	இல்லாத	இடத்தில்	அவைரப்	பற்றி	அ ைய ம்,	காழ்ப் ம்,
காய்ச்ச ம்	தன்மனத்தில்	உண்டாவைத	அவனால்	த க்க	 யவில்ைல.	ஆனால்
அவைர	ேநரில்	பார்த் 	விட்டாேலா	பயம்,	அடக்கம்,	பணி 	எல்லாம்	அவைன ம்
மீறி	அவனிடத்தில்	வந் 	ெபா ந்திக்	ெகாண் 	வி கின்றன.	 ணிந் 	ஓரி
ைற	அவைர	சந்தித் ப்	ேபசியி க்கிறாெனன்றா ம்	அவ்வா 	ேபசி	 ந்த	பின்

'ஏன்	ேபசிேனாம்'	என் 	தன்ைன	ெநாந் 	ெகாண் க்கிறான்.	ஆழ ம்
அ த்த ம்	நிைறந்த	அவ ைடய	கண்களின்	 ன்	அவன்	தனக் த்	தாேன	சி
பிள்ைளயாய்ப்	ேபாய்வி வான்.	அவ ைடய	பார்ைவக் 	 ன்னால்	அவ க்
உண்டாகிற	தாழ் 	மனப்பான்ைமைய	அவன்	தவிர்க்க	 வதில்ைல.	கணவனின்
கத்ைதக்	காணாத	ேபா 	ஏற்பட்ட	ஊடல்	அவைனப்	பார்த் 	விட்ட ேம

மைறந் வி ம்	பலவீனமான	ெபண்	மனநிைலையத்தான்	அவ க் 	உவைம	 ற
ேவண் ம்.

அவ ைடய	கட்டைளக் த்தான்	அவன்	கீழ்ப்ப ந்தான்.	அவன்	என்ன?
மகாராணிேய	அப்ப த்தாேன?	ஆனால்	எவ ைடய	கண்க க் 	 ன்னால்	அவன்
தைல னிவாேனா,	எவ ைடேயா	கட்டைள	அவைன	ஆ ேமா,	எவ ைடய	அறி
அவைன	மைலக்க	ைவத்தேதா,	அவர்	ேமேலேய	அவன்	சந்ேதகப்பட்டான்;
ெபாறாைம	ெகாண்டான்.	பிற க் த்	ெதரியாமல்	அவர்	நடவ க்ைககைள
ேநரி ம்,	தன்ைனச்	சார்ந்தவர்கைளக்	ெகாண் ம்	இைடவிடாமல்
கண்காணித்தான்.

ெபரிய	அரசன்	அரண்மைனயின்	ஒ 	 ைலயில்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்தா ம்
அவ ைடய	ஆற்றலின்	ஒளியால்	அவனால்	ஆளப்ப ம்	நாட் ன்	பல	காதப்
பரப் க் ள் ம்	அவன்	ஆைணகள்,	சட்டதிட்டங்கள்	ஒ ங்காக	நடப்பதற் க்
காரணம்	என்ன?	அவன்	ஆ மிடம்	எங் ம்	அவ ைடய	ஆற்றல்	ஒளி	காக்கிற .	

'உறங்கமாயி ம்	மன்னவன்	தன்ெனாளி
கறங் 	ெதண் ைர	ைவயகம்	காக் மால்.'	

கறங் 	சிந்தாமணியாசிரியர்	 றிய	ெதாடர்தான்	மகாமண்டேல வரைரப்
ெபா த்த	மட் ல்	தளபதியின்	தத் வமாக	இ ந்த .	மகாமண்டேல வரர்
ெதன்பாண் 	நாட் ன்	மன்னர்	இல்ைல.	ஆனால்	இைடயாற் 	மங்கலத்திேலா
அரண்மைனயின்	ஒ 	 ைலயில்	இ ந் 	ெகாண் 	தம்	எண்ணத்தின்	ஒளியால்
நா 	 வ ம்	காத் க்	கண்காணிக்க	 கிற .	மந்திரவாதிக ைடய	கண்



பார்ைவக் 	எதிராளிையக்	கட் வி ம்	ஆற்றல்	இ ப்ப 	ேபால்	அவரிடம்	ஏேதா	ஒ
அதீத	ஆற்றல்	இ ப்பதாகத்	தளபதிக் ப்	பட்ட .	ேகாட்டாற்றின்	மாெப ம்	பைடத்
தளத்தின்	தைலவனாக	இ ந் ம்	மகாமண்டேல வரரின்	அந்த	ஈ 	இைணயற்ற
ச ரப்	பாட் ல்	நாலில்	ஒ 	பங் டத்	தனக் 	வரவில்ைலேய	என்ற	 ைகச்சல்
அவ க் 	உண்டாயிற் .

கண் க் 	ைமெய ம்	எ ேகாைலத்	ெதாைலவில்	இ க் ம்	ேபா
கண்ணால்	பார்க்க	 கிற .	அேத	எ ேகாலால்	ைமதீட் ம்	ேபா
கண்களாேலேய	அைதக்	காண	 வதில்ைல.	மகாமண்டேல வரைரக்	காணாத
ேபா 	ெபாறாைமையக்	கண்ட	தளபதிக் 	அவைர	ேநரில்	கண்டால்	அவர
ெப ைமதான்	ெதரிந்த .

ெகா 	மரத் 	ேமைடயில்	நின் 	ெகாண் 	கண்	பார்ைவயில்	ப மிடம்	வைர
பரவியி க் ம்	அப்ெப ம்	பைடத்தளத்ைதப்	பார்ைவயிட்ட	ேபா ம்
மகாமண்டேல வரைரத்தான்	அவன்	நிைனக்க	 ந்த .	தன்	சிந்தைன
அத்தைன	ெபரிய	பைடத்தளத்ைத ம்	அந்த	ஒேர	ஒ 	மனிதைர ம்	சமமாக
நி த் ப்	பார்ப்ப 	ஏெனன்ேற	அவ க் ப்	 ரியவில்ைல.

அேதா!	 ண்	பி த்த	எ ப்பான	தந்தங்கள்	ஒளிரக்	க மைலகள்	ேபால்
ற் க்கணக்கான	யாைனகள்,	ெவண்பட் ப்	ேபால்	பளபளக் ம்	ெகா த்த	உடல்

வனப் ள்ள	 திைரகள்,	ேதர்கள்	-	அவ்வளைவ ம்	ஆ ம்	அந்த	வீரத்	தளபதி ம்
ஒேர	மனிதரின்	அறிவானச்	 ழைல	நிைனக் ம்	ேபா 	ெகாஞ்சம்	நிைன
வளாமல்	இ க்க	 யவில்ைல.	உடலின்	வன்ைமயால்	வாழத்	 க்கிறவ க்

எப்ேபாதாவ 	ஏற்பட்ேட	தீரேவண் ய	ேசார் 	இ .

ேகாட்டாற்றி ள்ள	ஆ தச்	சாைலயில்	இ ந்த 	ேபால்	 ன் 	நான்	இைடயாற்
மங்கலத் 	வி ந்தினர்	மாளிைகயில்	தங்கின	இரவில்	அதன்	அ யில்	கண்ட
பாதாள	மண்டபத்தில்	மகாமண்டேல வரர்	ஆ தங்கள்	ேசர்த் க்	 வித்
ைவத்தி ந்தைத	நிைன ப த்திக்	ெகாண்டான்	வல்லாளேதவன்.

மனத்தில்	நிக ம்	ேபாராட்டத் க் 	ஓர்	ஏற்பா ம்	ேதான்றாமல்	நாட் க்
வரப்ேபா ம்	ேபாராட்டத்ைதத்	தாங்க	ேவண் யைதச்	ெசய்வதற்காகக்	ெகா
மரத் 	ேமைடயிலி ந் 	கீழிறங்கிப்	பைட	 ற்றத் க் 	வந்தான்	அவன்.	ஐ
பத்தி	(பத்திெயன்ப 	 றிப்பிட்ட	ெதாைகயினைரக்	ெகாண்ட	பைடயணி)
வீரர்களின்	சி 	தைலவர்க ம்	 ரசேமைடையச்	 ற்றி	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.
அவர்கள்	தன்ைன	வணங்கி	வரேவற்ற	வரேவற்ைப	ஏற் த்	தளபதி	பைடகைள
ற்றத்தில்	அணிவ த் 	நி த்த	ேவண் ெமன் 	கட்டைளயிட்டான்.

கட்டைள	பிறந்த	அ த்த	கணம்	ஊழிக்காலப்	ேபரி கள்	ஏககாலத்தில்	 ழங்கிச்



சா தல்	ேபால்	அந்தப்	ெப ம்	 ர 	 ழங்கிய .	நான் 	பக்க ம்
ெந ந் ரத் க் ப்	பரந்தி ந்த	பைடக்ேகாட்டத் ப்	ப திகளில்	எல்லாம்	அம்
ரெசாலி	ேகட்ட .	பக்கத் க் 	ஒ வராக	இ ற ம்	நின் 	ெகாண் 	அந்த
ரைச	 ழக்கிய	வீரர்கள்	ைக	ஓ மட் ம்	 ழக்கினர்.

அைர	நாழிைகக் ள்	அந்த	 ற்றம்	பத்தி	பத்தியாக	அணிவ த்த	வீரர்கள்
தி க் ட்டத்தால்	நிைறந் விட்ட .	 ரச	 ழக்கம்	நின்ற ம்	அைமதி	 ழ்ந்த .
ஆயிரக்கணக்கான	வீரர்கள்	அணிெபற் 	நிற் ம்	அந்தப்	பைடெவள்ளத்தில்	ஊசி
வி ந்தால்	 ட	ஓைச	ேகட் ம்,	அவ்வள 	 ண்ணிய	அைமதி	பரவி	நின்ற .
ர 	ேமைடயில்	அவர்களின்	சி 	தைலவர்கேளா 	ஏறி	நின் 	ெகாண்

பைடகைள	நிதானித் ப்	பார்த்தான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

ேசாழ க் ம்,	அவேனா 	ேசர்ந்தி க் ம்	வடதிைச	அரசர்க க் ம்	உள்ள
பைடகளின்	ெமாத்தமான	ெதாைகைய	மனம்	அ மானித் க்	ெகாண்டப 	ஒப்
ேநாக்கித்	தன்	கண்ெணதிர்	நிற் ம்	பைடப்	பரப்ேபா 	இைண	பார்க்க	 யன்றான்
அவன்.	இைண	ெபா ந்தவில்ைல.	ஏதாவ 	ெவளியிலி ந் 	பைட	உதவி
கிைடத்தாெலாழியத்	ெதன்பாண் ப்	பைட	வடதிைசப்	ெப ம்	பைடகளின்
ட்டணிையச்	சமாளிக்கப்	ேபா மானதாக	இ க்காெதன் 	அவன்	மதிப்பில்

ேதான்றிய .	தன்ைனச்	 ழ்ந் 	ெகாண் 	நின்ற	அணித்	தைலவர்கைள	ேநாக்கி
அவன்	ஆேவச	உணர்ச்சிேயா 	ேபசலானான்:

"நண்பர்கேள!	ெவற்றி ம்,	ேதால்வி மாகப்	பல	ேபார்களில்	அ பவப்பட் ள்ள	நாம்
இப்ேபா 	மைலப் 	அைடய	ேவண் ய	நிைலயில்	இ க்கிேறாம்.	வடக்ேக	ேசாழப்
ேபரரசின்	பைட	ெபரி .	அேதா 	ெகா ம்பா ர்ப்	பைட,	கீைழப்	ப ர்ப்பைட
ஆகிய	சி பைடக ம்	ஒன் 	ேசரப்	ேபாகின்றன.	ஐந் 	அரிய	திறைமசாலிகள்
ஒன் பட் க்	 ட் ப்பைட	அணியாக	அ 	அைமயலாம்.	ேசாழ	ேகாப்பரேகசரி
பராந்தக ம்,	ெகா ம்பா ரா ம்,	கீைழப்	ப ர்	கண்டன்	அ த ம்,
பர ைடயா ம்,	அர ைடயா ம்	ஒவ்ெவா 	வைகயில்	ேபார்	அ பவம்
மி ந்தவர்கள்.	அவர்கள்	ஒன் பட் க்	 ட்டாகப்	பைடெய க் ம்	இந்தப்	ேபாைர
வன்மம்	பாராட் க்	ெகாண் 	ெசய்யப்	ேபாகிறார்கள்.

"நாம்	எல்லா ேம	கடைமயிற்	க த் ள்ள	வீரர்கள்	தாம்.	ேபார்	ெசய் 	மார்பிற்
ண்கைளப்	ெபறாத	நாட்கெளல்லாம்	நம்	வாழ்க்ைகயிேல	பயனற் க்	கழிந்த
நாட்கெளன் 	க பவர்கள்தாம்.	கண்க க் 	ேநேர	ேவைல	ஓங்கினால்
இைமகள்	 ம்	அைதேய	ேதால்வியாக	எண்ணி	நாணப்ப ம்	அள க் த்
தன்மான ம்,	மறப்பண் ள்ள	மகாவீரர்க ம்	நம்மில்	அேநகர்	இ க்கின்றனர்.

"ெகாற்ைக,	கரவந்த ரம்	ப திகளில்	வடதிைசயரசர்	மைற கமாக	நடத்திய
ழப்பங்கைளக்	ெகாண் 	விைரவில்	பைடெய ப் 	நிகழலாெமன்ற	பயம்



ஏற்பட் க்கிற .	கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைடயில்	ெப ம்ெபயர்ச்	சாத்தனிட ள்ள
பைட ம்	தயாராகேவ	இ க்கிற .	வடக் 	எல்ைலயில்	ேபார்	ெதாடங் ம்	என்ற
தகவல்	உ திப்	பட்ட டன்	எந்தக்	கணத்தி ம்	நம 	ெப ம்	பைட	வடக்ேக
றப்படத்	தயாராயி க்க	ேவண் ம்.	இப்ேபா 	வடக்ேகயி ந் 	ஒற் ைமயாகச்
ேசர்ந் 	பைடெய க் ம்	இந்த	வடதிைசயரசர்கள்	 ன் 	தனித்தனியாகப்	ேபார்
ெசய்த	ேபா 	நாம்	பல ைறகள்	ெவற்றி	ெபற்றி க்கிேறாம்.	ஆனால்
அப்ேபாெதல்லாம்	 மாரபாண் யர்	உடனி ந் 	ேபா க் த்	தைலைம
தாங்கியதனால்	நமக் 	உற்சாக ம்,	நம்பிக்ைக ம்	இ ந்தன.	இப்ேபாேதா,
மாரபாண் ய ம்	நம் டன்	இல்ைல.	ஒ 	ேவைள	ேபார்	ெதாடங் ம்	நாள்

நீ த்தால்	அவர்	வந் 	விடலாம்.	உ தி	இல்ைல.	வந்தால்	நம 	நல்விைனயா ம்.

"எப்ப யி ப்பி ம்	 ைறேவா,	நிைறேவா	நம 	அவநம்பிக்ைககள்	மறந்
ஊக்கேமா 	ேபாரில்	ஈ ப கிற	வீரம்	நம்ைம	விட் 	ஒ 	ேபா ம்	ேபாய்விடா .
என்ைனப்	ெபா த்தவைரயில்	இந்த	நாட் க்காக	என்	உயிைரக்	ெகா க்க	எந்த
விநா ம்	நான்	தயாராயி க்கிேறன்.	ெசஞ்ேசாற் க்	கட ம்,	ெசய்நன்றிக்
கட ம்	பட் க்கிேறாம்	நாம்.	இந்தப்	ேபாரில்	எவ்வள 	ஊக்கத்ேதா 	நீங்கள்
ஈ ப வீர்கெளன்பைத	இப்ேபா 	நீங்கள்	ெசய் ம்	வீரப்பிரமானம்	 ல ம்

ைர	 ல ம்	நான்	அறியப்	ேபாகின்ேறன்"	என் 	ெசால்லி	நி த்தினான்
தளபதி.

அவன்	ேபச் 	நின்ற .	வீரர்கள்	வாைள	உ வி	வணங்கி	வீரப்பிரமாணம்	ெசய்தனர்.
"ெசஞ்ேசாற் க்	கடன்	கழிப்ேபாம்,	ெசய்நன்றி	மறேவாம்"	என்ற	 ைரக்
ரெலாலி	கடல்	ஒலி	ேபால்	எ ந்த .

தளபதி	நின் 	ெகாண் ந்த	 ர 	ேமைடக் 	ேநேர	பைடக்ேகாட்டத்தின்
தைலவாயில்	இ ந்த .	தற்ெசயலாக	வாயிற்	பக்கம்	ெசன்ற	பார்ைவ	அங்ேக
நிைலத்த 	தளபதிக் .	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	 திைரயில்	கனேவகமாக
வந் 	இறங்கித்	தன்ைனத்	ேத ப்	பைடக்ேகாட்டத் க் ள்	 ைழவைதத்	தளபதி
பார்த்தான்.	அவன்	மனத்தில்	ஆவல்	 ள்ளி	எ ந்த .
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காந்த ர்	மணியம்பலத்திலி ந் 	இ ளில்	 றப்பட்ட	சிவிைகப்	பயணம்
ெதாடர்ந்த .	பல்லக் த்	 க் கிறவர்க ைடய	 வண்ட	நைடைய ம்	வா த்
ெதாங்கினாற்	ேபால்	இ ந்த	 வன	ேமாகினியின்	 கத்ைத ம்	கவனித்த	ேபா
தான்	மகாராணிக் த்	தான்	ெசய் 	விட்ட	ெப ந்தவ 	 ரிந்த .

தன்	ஒ த்திேயா 	ேபாகாமல்	காைலயில்	 றப்பட்டதிலி ந் 	அவர்கள்	வயிற்ைறக்
காயப்ேபாட் 	விட்ேடாேம	என்ற	உணர் 	அப்ேபா தான்	அவர்	ெநஞ்சில்	உைறத்த .
அவ ைடய	மிக	ெமல்லிய	மனம்	வ த்த ற்ற .	அரண்மைனயிலி ந்
சீந்திரத் க் ம்,	 சீந்திரத்திலி ந் 	காந்த க் ம்,	காந்த ரிலி ந்

மீண் ம்	அரண்மைனக் மாக	பல்லக் த்	 க் ம்	ஆட்கைள	இ த்த த்
அைலய	ைவக்கிேறாம்	என்ற	உணர்ைவத்	தாங்கிக்	ெகாள்ளக் ட	 யவில்ைல.

'எனக் த்தான்	ஏேதேதா	கவைலகளில்	பசிேய	ேதான்றவில்ைல	ெயன்றால்
எல்ேலா க் மா	அப்ப 	இ க் ம்?	இேதா	இந்த	வண்ண	மகளின்	 கத்தில்
பசியின்	ேசார் க்	கைள	படர்ந் 	பரிதாபகரமாகத்	ேதான் கிறேத.	என்னிடம்
பசிையச்	ெசால்வதற் ப்	பயப்பட் க்	ெகாண் 	ேபசாமல்
உட்கார்ந்தி க்கிறாெளன் 	ெதரிகிற .	பல்லக் த்	 க்கிகள்	பாவம்!	மகாராணி
ெசால் ம்	ேபா 	ம க்கக்	 டாேதெயன் 	பயத்தினா ம்,	பதவி,	ெப ைம
காரணமாக	உண்டாக்கிக்	ெகாண்ட	மரியாைதகளா ம்	பசிைய,	நைடைய	-
ைமக்கைளப்ைபக்	 றாமல்	ஏவியப 	நடக்கிறார்கள்.	அடடா!	சிலேபர்

பதவியினா ம்,	அறி 	மி தியினா ம்,	வய 	 ப்பினா ம்	மற்றவர்க ைடய
ன்பங்கைள ம்,	எண்ணங்கைள ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்,	 ரிந் 	ெகாள்ளாமல்

தங்கைள	அறியாமேல	பிற க் த்	 ன்பம்	த வ 	ேபால்,	நா ம்	நடந் 	ெகாண்
விட்ேடேன.	அ தா ம்	வாய்விட் க்	கதறினா ம்	தான்	 ன்பமா?	அழாம ம்
கதறாம ம்	விளாம்பழத் க் 	ெவளிேய	ெதரியாமல்	உள் க் ள்ேளேய	வ ம்
ேநாய்	ேபால்	ெநஞ்சிேலேய	ஏங்கி	மாய்ந் 	ேவதைனப்பட் க்	ெகாண் ப்பவர்கள்
இந்த	உலகில்	எத்தைன	ேபர்கள்	இ க்கிறார்கள்?'

மகாராணி	பல்லக்ைக	நி த்தச்	ெசால்லிவிட் 	அைதச்	 மப்பவர்கைள
விசாரிப்பதற்காகத்	தைலைய	ெவளிேய	நீட் 	ேகட்டார்,	"அப்பா!	நீங்கெளல்லாம்
எப்ேபா 	சாப்பிட் ர்கள்?	எனக் ப்	பயந் 	ெகாண் 	ஒளிக்காமல்	மைறக்காமல்
உங்கள்	 ன்பங்கைள	ெசால் ங்கள்.	உங்க க் 	கைளப் ம்	பசி ம்
அதிகமாயி க் ேம?"

"தாேய!	நாங்கள்	காைலயில்	அரண்மைனயிலி ந் 	 றப்பட்ட	ேபா



சாப்பிட்ட தான்.	பசிைய ம்,	கைளப்ைப ம்	பற்றி	நாங்கள்	கவைலேய	படவில்ைல.
மகாராணியா க் ப்	பணி ரி ம்	பாக்கியேம	ேபா ம்"	என் 	விநயமாக	ம ெமாழி
றினான்.	பல்லக்கின்	 ன்ெகாம்ைபச்	 மந் 	ெகாண் 	நின்ற	இ வரில்

ஒ வன்.

" வன	ேமாகினி!	உன்	 கத்தி ம்	பசிக்கைள	படர்ந் 	விட்ட .	நீ	ெசால்லாமல்
இ ந்தா ம்	எனக் த்	ெதரிகிற .	'மகாராணிேயா 	இனிேமல்	எங் ேம
ெவளியில்	 றப்பட் 	வரக் டா .	வந்தால்	வயி 	காய	ேவண் ய தான்'	என்
உன்	மனத் க் ள்	என்ைனத்	திட் க்	ெகாண் ப்பாய்"	என்றார்	மகாராணி.

"தாங்கேள	ெவ ம்	வயிற்ேறா 	இவ்வள 	 ற்றிக்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	நாங்கள்
அப்ப ெயல்லாம்	நிைனக்க	 மா?	பயண	அ ப்பினால்	ெகாஞ்சம்	தளர்ந்
ேபாேனன்.	ேவெறான் மில்ைல"	என் 	சிறி 	ெவட்கத்ேதா 	தைல	தாழ்த்திக்
ெகாண் 	பதில்	ெசான்னாள்	 வன	ேமாகினி.	தான்	ெசால்லக் டாெதன்
அடக்கிக்	ெகாண் ந்தா ம்	தன்	வயிற் ப்	பசி	ேவதைன	மகாராணிக்
எப்ப ேயா	ெதரிந் விட்டேத	என் 	நாணினாள்	அவள்.

'இவர்க ைடய	பசிக் 	ஏதாவ 	வழி	ெசய் 	தான்	ஆக	ேவண் ம்.
இல்லாவிட்டால்	ெப ம்	பாவத்ைதச்	ெசய்தவள்	ஆேவன்'	என்ற	உடன யான
உணர்ச்சித்	 ப் 	மகாராணியின்	மனத்தில்	ஏற்பட்ட .	அந்தக்	காந்த ர்
ெந ஞ்சாைலயில்	ஒ 	ேகந்திரமான	இடத்தில்	நான் 	கிைள	வழிகள்	பிரிந்தன.
நான்கில்	எந்த	வழியாகச்	ெசன்றா ம்	பாைத	 ற்றி	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்ச்	ேசர

ம்.	வழிகள்	பிரிகிற	இடத் க் 	வந்த ம்,	" ன்சிைற	வழியாக
அரண்மைனக் ச்	ெசல் ம்	பாைதயில்	ெசல் ங்கள்"	என் 	ஏேதா	ஒ
தீர்மானத் க் 	வந்த	க த்ேதா 	 மப்பவர்களிடம்	 றினார்	மகாராணி.	 வன
ேமாகினி	 க்கிட் 	அைதத்	த த் க்	 றினாள்:

" ன்சிைற	வழியாகச்	 ற்றிக்	ெகாண் 	ெசன்றால்	அரண்மைனைய	அைடவதற்
நள்ளிர 	ஆகிவி ேம!	ேவண்டாம்	ேதவி!	எங்க ைடய	பசிையப்	பற்றி	ஏேதா
நிைனத் க்	கவைலப்பட் க்	ெகாண் 	நீங்கள்	 ன்சிைறப்	பாைதயாகப்
ேபாகலாெமன் 	ெசால்கிறீர்கள்	ேபாலி க்கிற .	இந்தப்	பசி	ஒன் ம்
பிரமாதமில்ைல.	இைத	எங்களால்	தாங்கிக்	ெகாள்ள	 ம்.	நாங்களாவ 	ஒ
ேவைள	சாப்பிட் க்கிேறாம்.	பச்ைசத்	தண்ணீரால்	 ட	வயிற்ைற	நைனத் க்
ெகாள்ளாமல்	மகாராணியாேர	எங்கேளா 	வ ம்	ேபா 	எங்கள்	பசி ம்	கைளப் மா
எங்க க் ப்	ெபரி ?"

"இல்ைல	அம்மா!	நீ	ெசால்வ 	தவ .	என்ைனயறியாமேல	இன் 	காைலயிலி ந்
இந்தக்	கணம்	வைர	உங்கைளெயல்லாம்	 ன் த்திக்	ெகாண் ந் 	விட்ேடன்
நான்.	நீங்கள்	எல்லாம்	பசி ம்	கைளப் ம்	அைடந்தி க்கிறீர்கள்	என்பைத	நான்



உணராம ம்,	நிைனக்காம ம்	இ ந்த 	எவ்வள 	ெபரிய	தவ ?	பிறைரத்
ன் த் கிறைத	உணராமல்	நாகரிகமாக ம்,	ெகௗரவமாக ம்	இ ந்

வி கிேறாம்	சில	சமயங்களில்."

"ேதவி!	தங்கள்	கவைலகள்	ஆயிரமாயிரம்.	அவற் க்கிைடயி ம்	க ைண ம்,
இரக்க ம்	எங்கள்	ேமலி க்கின்றன	என் 	அறிவேத	எங்க க்ெகல்லாம்	வயி
நிைறந்த	மாதிரி.	 ன்சிைறக் ப்	ேபாய்	ேநரத்ைத	வீணாக்க	ேவண்டாம்.	தவிர,
நம 	சிவிைக	ேபாய்ச்	ேச கிற	ேநரத் க் 	அறக்ேகாட்டத்தில்	உண
ைவத்தி ப்பார்களா	என்ப 	சந்ேதகம்	தான்!"

"எல்லாம்	ேவண் ய	உண 	இ க் ம்.	என்	ெசாற்ப 	ேக ங்கள்	த த் ப்	ேபசாமல்
ன்சிைறக்ேக	ெசல் ங்கள்"	என் 	உ தியான	 ரலில்	மகாராணி	உத்தரவிட்ட

பின்	 வன	ேமாகினியால்	த க்க	 யவில்ைல.	சிவிைக	வழிமாறி	விைரந்த .
ெவள்ளம்	ேபால்	ெப ம்	இந்தக்	க ைண	உள்ளத்ைத	நிைனத்த	ேபா 	சிவிைக
மப்பவர்க க் க்	 ட	மனம்	உ கிய .	அதிகாரம்	ெசய்பவர்க க்

அ தாபப்ப ம்	பண் 	 ைறவாயி க் ம்.	ஆனால்	மகாராணி
வானவன்மாேதவிக் 	அ தாப்ப ம்	பண் 	அதிகமாக	இ ந்த .	அதிகாரம்
ெசய் ம்	பண் 	மிகக்	 ைற 	என்ப 	அவேரா 	சிறி 	ேநரம்	பழகினா ம்
ெதளிவாகத்	ெதரிந் 	வி ம்.
---------	
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இர 	ஒன்ப ,	பத் 	நாழிைக	இ க் ம்.	 ன்சிைற	அறக்ேகாட்டத்தின்
ன்வாயிற்	கத கள்	அைடக்கப்பட் 	விட்டன.	அறக்ேகாட்டத் 	ேவைலகைள
த் க்	ெகாண் 	ஓய்வாக	அமர்ந் 	உைரயாடலில்	ஈ பட் ந்தனர்

அண்டராதித்த ம்	ேகாைத ம்.

"இன் ம்	ஒ 	நாள்	ெகாற்ைகயில்	தங்கி	 த் 	மாைல	வாங்கிக்	ெகாண்
வந்தி க்கலாம்.	கலவரத்ைத	சாக் க்	காட் ப்	பய த்தி	என்ைன	இ த் க்
ெகாண் 	வந் 	விட் ர்கள்.	இப்ப த்	ெதாடர்ந் 	என்ைன	ஏமாற்றிக்	ெகாண்ேட
வ கிறீர்கள்.	இ 	ெகாஞ்சங்	 ட	உங்க க் 	நன்றாயில்ைல"	என் 	ேகாைத
வம் க் க்	ெகா 	கட் 	பறக்கவிட்டாள்!

"அ தாேன	ேகட்ேடன்!	காரியத்ேதா தான்	ேப வதற் 	வந்தாயா!	அன்ைறக்
நாம்	இ வ ம்	ெகாற்ைகயிலி ந் 	அந்த	ேநரத்தில்	தி ம்பியி க்கா	விட்டால்
அந்தக்	கரவந்த ரத் ப்	பிள்ைளயாண்டான்	பாழ்மண்டபத்தில்	அ ெகாண்ேட
கிடந் 	திண்டா யி ப்பான்.	பாவம்!	அவ க் 	அப்ப யா	ேநரேவண் ம்?	எந்தப்
பயல்கேளா	தி கத்ைதப்	பறித் க்	ெகாண் 	அ த் ப்	ேபாட் விட் ப்
ேபாயி க் ம்	ேபா 	நாம்	ெசன்றதால்	அவ க் 	உதவ	 ந்த 	ேகாைத!	இந்த
மாதிரி	மற்றவர்க க் த்	 ன்பத்ைதப்	ேபாக்கி	உத வதில்	கிைடக் ம்	ெப ைம
ஒ 	 த் மாைலையக்	க த்தில்	அணிந் 	ெகாள்வதால்	கிைடக் மா?"

"அடடா!	என்ன	சாமர்த்தியமான	பதில்!	உலகத்தி ள்ள	ஆண்பிள்ைளகள்
அத்தைன	ேப ம்	எங்ெகங்ேகா	நன்றாகப்	ேபசிப்	ெபயர்	வாங்கிவி கிறார்கள்.
வீட் ப்	ெபண்களிடம்	ேப ம்	ேபா 	மட் ம்	இப்ப 	அச 	வழிந் 	வி கிறேத?
'எனக் 	 த் மாைல	வாங்கித்	த வதற் 	வக்கில்ைல'	என் 	ஒப் க்
ெகாள் ங்கேளன்.	ஏன்	இப்ப 	 சி	ெம கிப்	பதில்	ெசால்கிறீர்கள்?"

"அம்மா	தாேய!	பரேதவைத!	உன்	ெவண்கல	நாக்ைகக்	ெகாஞ்சம்	அடக்கிேய	ேப .
ைலக் 	 ைல	ப த் த்	 ங்கிக்	ெகாண் க் ம்	யாத்திரிகர்கள்	விழித் க்

ெகாண் 	விடப்	ேபாகிறார்கள்.	உன்னிடம்	நான்	ப ம்பாட்ைட	ேவ
ஆண்பிள்ைளகள்	பார்த் விட்டால்	ெவட்கக்	ேக தான்!"

"இந்தப்	பயம்	மட் ம்	உங்க க் 	இ க்கிறேத,	ஒ 	 த் மாைல	வாங்கிக்
ெகா த் 	வி வ தாேன?"

"ேகாைத	உனக் 	ஒ 	'அறி ைர'	ெசால்கிேறன்	ேகள்.	'உன் ைடய	மைனவி



உனக் 	அடங்கிய	கற் ம்	 க ம்	உைடயவளாய்	இ ந்தால்	நீ	உன்	பைகவர்க க்
ன்	பீ 	நைட	நடக்கலாம்'	என் 	தி வள் வர்	ெசால்லியி க்கிறார்.	இந்த

அறி ைரைய	உன்ைனப்	ேபான்ற	அடங்காப்பிடாரிப்	ெபண்கைள	நிைனத் க்
ெகாண் தான்	அவர்	 றியி க்கிறார்."

"ஆகா!	அறி ைரக் 	ஒன் ேம	 ைறவில்ைல.	உலகில்	மலிவாக	ேவண்டாெமன்
ெவ த் 	ஒ க் ம்	அள க் க்	கிைடக்கக் ய	ெபா ளாயிற்ேற	அ !
உங்க க் ப்	பைகவர்க ம்	இல்ைல,	நீங்கள்	அவர்கள்	 ன்	பீ 	நைட	நடக்க ம்
ேவண்டாம்."

"நீ	இப்ப 	 ரண் 	பி த்தால்	 றாமற்	சந்நியாசம்	ெகாள்வைதத்	தவிர	எனக்
ேவ 	வழி	இல்ைல!"

"சந்நியாசம்	ெகாள்கிற	ஆைளப்	பார்.	ஒ 	பாைன	 ளிக் ழம் ம்,	 ளித்த	தயி ம்,
பைழய	ேசா ம்	ப கிற	பாட் ல்	சந்நியாசமாம்,	சந்நியாசம்!"

"ஐேயா!	மானம்	ேபாகிறத ...	ெமல்லப்	ேபேசன்."

இந்த	ேவ க்ைகத்	தம்பதிகள்	இப்ப 	இரசமாகப்	ேபசிக்	ெகாண் க்கிற
கட்டத்தில்	அறக்ேகாட்டத்தின்	வாயிற்	கத 	பலமாகத்	தட்டப்பட்ட .	இ வ ம்
எ ந்தி ந் 	ேபாய்க்	கதைவத்	திறந்தார்கள்.	அந்த	அகாலத்தில்	இ ளில்
வாயிலில்	நின் 	ெகாண் ந்தவர்கைளப்	பார்த்த ேம	அவர்கள்	திைகப்பின்
எல்ைலைய	அைடந்தனர்.

மகாராணி	வானவன்மாேதவியா ம்	மற்ெறா 	ெபண் ம்	வாயிலில்	நின்
ெகாண் ந்தனர்.	பல்லக்ைக	இறக்கிவிட் 	ஓய்ந் 	ேபாய்	நிற் ம்	நா
ேபாகிகைள ம்	(பல்லக் த்	 க்கிப்	ேபாேவார்)	அண்டராதித்த ம்	ேகாைத ம்
கண்டனர்.

"ேதவீ!	வரேவண் ம்,	வரேவண் ம்	இந்த	ேநரத்தில்	எதிர்பாராத	விதமாகத்
தாங்கள்	வந்த ளிய 	அறக்ேகாட்டத் க்ேக	ெப ைம"	என் 	பரபரப்பைடந்
றினான்	அண்டராதித்தன்.	ேகாைத	ஒன் ம்	ேபசத்	ேதான்றாமல்	பயபக்திேயா

மகாராணிையக்	ைக ப்பி	வணங்கினாள்.	அவசரம்	அவசரமாக	உள்ேள
ஓ ப்ேபாய்க்	ைகவிளக்ைகப்	ெபா த்தி	ஏற்றிக்	ெகாண் 	வந்தான்
அண்டராதித்தன்.	அவன்	விளக்ைக	 ன்னால்	பி த் க்	ெகாண்
மகாராணிைய ம்	வண்ண	மகைள ம்	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன்றான்.

ேகாைத	ஓ ப்	ேபாய்	மகாராணி	அமர்வதற்ேகற்ற	ஆசனம்	ஒன்ைறத்	ேத 	எ த் க்
ெகாண் 	வந் 	ேபாட்டாள்.	மகாராணி	அமர்ந் 	ெகாண்டார்.	அண்டராதித்தன்



மகாராணி	என்ன	 றப்	ேபாகிறார்	என்பைதக்	ேகட்பதற் ச்	சித்தமாகக்	ைகக்கட்
வாய்	ெபாத்திப்	பவ்யமாக	அ கில்	நின்றான்.	 வன	ேமாகினி	தைரயில்
மகாராணிக் 	அ ேக	உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்.	ம ண்ட	பார்ைவேயா 	ேகாைத
அண்டராதித்தனின்	 க் ப்	பின்னால்	அடக்க	ஒ க்கமாகத்
ேதாற்றமளித்தாள்.	அவ ைடய	கலகலப்பான	 பாவத் க் ம்,	 ப்பான
ேபச் க் ம்	 ற்றி ம்	மாறாக	இ ந்த ,	அவள்	ெசயற்ைகயாக	வ வித் க்
ெகாண்ட	அந்த	அடக்கம்.

"என்ன	ஐயா,	அறக்ேகாட்டத் 	மணியக்காரேர!	பசிேயா 	உங்கள்
அறக்ேகாட்டத்ைதத்	ேத க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிேறாம்.	எங்கள்	வயிற்ைற
நிரப் வதற் 	ஏதாவ 	ைவத்தி க்கிறீரா?"

மகாராணி	விைளயாட் க்காகக்	ேகட்கிறாெரன் 	நிைனத் க்	ெகாண்டான்
அண்டராதித்தன்.

"ேதவி!	தாங்கள்	உத்தரவிட்டால்	இப்ேபாேத	அ ைவ	உண் 	தயாரித்
அளிக்கிேறாம்."

"தயாரிக்க ம்	ேவண்டாம்	ஒன் ம்	ேவண்டாம்.	இந்த	ேவைளயல்லாத	ேவைளயில்
உம்ைம ம்	உம 	மைனவிைய ம்	சிரமப்ப த் ம்	ேநாக்கம்	எங்க க் 	இல்ைல.
ைகவசம்	என்ன	உண 	இ ந்தா ம்	அ 	ேபா ம்!"

"ைகவசம்	ஒன் ம்	வைகயாக	இல்ைல.	ஒ 	ெநா யில்	அட் ற்சாைலயில்	மைடப்
பரிசாரகம்	 ரி ம்	பணிப்ெபண்கைள	எ ப்பி	வந் 	அ ப் 	 ட்டச்
ெசால்லிவி கிேறன்."

"அ ப் 	 ட்டச்	ெசால்வ 	இ க்கட் ம்.	ைகயில்	என்ன	உண 	இ ந்தா ம்
நாங்கள்	உண்ணத்	தயார்.	வைகயாக	ேவண் ெமன் 	இப்ேபா 	நாங்கள்
எதிர்பார்க்கவில்ைல."

மகாராணி	விைளயாட் க்காகக்	ேகட்கவில்ைல,	உண்ைமயாகேவ	ேகட்கிறாெரன்
அவ க் 	அப்ேபா தான்	விளங்கிய .

"ேதவீ!	நீங்கள்	அப்ப ச்	ெசால்லக் டா ?	ெபா த்தி ந் 	நாங்கள்	தயாரிக் ம்
அ ைவ	உணைவ	ஏற் க்	ெகாண் 	தான்	ேபாக	ேவண் ம்.	வராதவர்
வந்தி க்கிறீர்கள்"	என் 	ேகாைத	பணிவான	 ரலில்	 ன்னால்	வந்
ேவண் னாள்.	அவள்	 ரலில்	ஆவல்	கிளர்ந் 	ஒலித்த !

"நான்	சாப்பிட	ேவண் ெமன்பதற்காகக்	ேகட்கவில்ைல	ெபண்ேண!	எனக் 	அ



க்கியமில்ைல.	பல்லக் ச்	 மந் 	ெகாண் 	வந்தவர்களின்	பசிைய	 தலில்
தீர்த் 	விட	ேவண் ம்!	அப் றம்	இந்தப்	ெபண்	காைலயிலி ந் 	என்னிடம்
ெசால்லாமல்	பட் னி	கிடக்கிறாள்.	இவள்	பசிைய ம்	தீர்க்க	ேவண் ம்!"

"நீரில்	இட்ட	பைழய	ேசா ம்,	 ளிக்	 ழம் ம்	தான்	இ ப்பைவ.	அைவ	இந்த
ேநரத்தில்	வாய்க் ச்	 ைவயாக	இ க்கா .	தய 	ெசய் 	அ சில்	ஆக்கிேய
அளித் 	விட	அ மதிக்க	ேவண் ம்"	என் 	ெகஞ்சினாள்	ேகாைத.	மகாராணி
ேகட்கவில்ைல.	இ ந்த	உணேவ	ேபா ம்	என்றார்.	அண்டராதித்தன்	வாயிற் றம்
ேபாய்ப்	பல்லக் த்	 க்கிகைள	அைழத் 	வந் 	உட்கார்த்தினான்.

ேகாைத	ேசாற்ைறப்	பிைசந் 	ஒவ்ெவா வ க் ம்	இைலயில்	ெகாண் 	வந்
ைவத்தாள்.	 வன	ேமாகினிக் க்	 ட	அைதேய	அளித்தாள்	அவள்.
மகாராணிக் 	மட் ம்	அந்தப்	பைழய	ேசாற்ைறக்	ெகா க்கவில்ைல.	பயந் 	 சிப்
ேபசாமல்	இ ந் விட்டாள்.	அரண்மைனயில்	 க்கனிக ம்,	பா ம்,	ேத ம்,	ந
ெநய் ம்,	அ ைவ	உண் க ம்	உண் ம்	மகாராணியிடம்	சில்லிட் க்	 ளிர்ந்த
பைழய	ேசாற்ைற ம்,	ஆறிப்ேபான	 ளிக்	 ழம்ைப ம்	எப்ப க்	ெகா ப்ப ?
திதாகத்	தயாரிக்க ம்	மகாராணி	சம்மதிக்க	மாட்ேடெனன்கிறார்.

ழந்ைதகள்	உண்பைதக்	க ைண	த ம்பி	வழிந் 	அக ம்	 ற ம்	த ம்ப
இ ந் 	கா ம்	தாய்	ேபால,	அவர்கள்	உண்பைதப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட
வீற்றி ந்தார்	மகாராணி.	அவர்	உள்ளம்	நிைறந்த .
எல்ேலா ம்	உண் 	எ ந்த	பின்	ேகாைத	ேசா 	பிைசந்த	உண்கலத்தில்	ஒ 	சி
ேதங்காயள 	பைழய	ேசா 	மீதம்	இ ந்த .	மகாராணி	அைதப்	பார்த்தார்.
ேகாைதைய	அ கில்	 ப்பிட் ,	"ெபண்ேண!	அந்தச்	ேசாற்ைற	ஓர்	இைலயில்
திரட் 	ைவத் 	எ த் க்	ெகாண் 	வா"	என் 	 றினார்.

"ேதவி...	அ ..."	ஏேதா	ெசால்லித்	த க்க	 யன்றாள்	ேகாைத.

"ெசான்னால்	ெசான்னப 	எ த் க்	ெகாண் 	வா"	என் 	அ த்தமான
ெதானியில்	மகாராணி	இைடயிட் க்	 றியதால்	ேகாைத	ம ேபச் ப்	ேபச
வழியில்ைல.	அப்ப ேய	இைலயில்	திரட் 	எ த் க்	ெகாண் 	வந்தாள்.

மகாராணி	தின்பண்டத் க்காக	ைகைய	நீட் 	ஒ 	ெசல்லக்	 ழந்ைதையப்	ேபால்
இ 	ைககைள ம்	நீட் 	ஆைசேயா 	இைலைய	வாங்கிக்	ெகாண்டார்.	அ த்த
கணம்	அவ ைடய	வலக்ைக	விரல்கள்,	இட 	ைகயில்	ஏந்திக்	ெகாள்ளப்பட்ட
இைலயிலி ந் 	ேசாற் த்	திரைள	அள்ளி	வாய்க் க்	ெகாண் 	ேபாயின.

பல்லக் த்	 க்கிகள்,	வண்ணமகள்,	ேகாைத,	அண்டராதித்தன்	-	அத்தைன
ேப க் ம்	ஒேர	திைகப் .	பி வாதமாக	அந்தச்	ேசா தான்	ேவண் ெமன்



மகாராணி	வற் த்திக்	ேகட் 	வாங்கிச்	சாப்பி ம்	ேபா 	எப்ப த்	த க்க	 ம்?

எல்ேலா ம்	இரக்க ம்,	பரிதாப ம்	த ம் ம்	விழிகளால்	இைலைய	ஒ 	ைகயால்
ஏந்தி	மற்ெறா 	ைகயால்	உண் ம்	அந்தப்	ேபரரசிைய	இைமக்காமல்	பார்த் க்
ெகாண் 	நின்றார்கள்.

"ஏன்	இப்ப ப்	பார்க்கிறீர்கள்?	பாற்ேசா 	உண்கிறவள்	பைழய	ேசா 	உண்கிேறேன
என் 	தாேன	வியக்கிறீர்கள்?	பாற்ேசாறானால்	என்ன?	பைழய	ேசாறானால்
என்ன?	பார்த்தால்	இரண் ம்	ஒேர	நிறந்தான்!"	-	சிரித் க்	ெகாண்ேட
அவர்க க் ச்	ெசான்னார்	மகாராணி.

'எைத ம்	இழக்கத்	 ணிகிற	மனம்	ேவண் ம்'	என் 	காந்த ர்	மணியம்பலத்தில்
மகாராணி	தனக் த்	தாேன	ெசால்லிக்	ெகாண்ட	வாக்கியம்	 வனேமாகினிக்
இப்ேபா 	நிைன க் 	வந்த .

சிறி 	ேநரம்	அறக்ேகாட்டத்தில்	இ ந் 	விட் ,	இரேவ	பயணத்ைத	மீண் ம்
ெதாடங்கி	அரண்மைனக் ப்	ேபாய்	விட்டார்கள்	அவர்கள்.
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ெகா ம்பா ர்	அரச	மாளிைகயின்	ஒ 	 றத்ேத	தனியாக	அமர்ந் ,	பல
ெசய்திகைள ம்	ேபசிய	பின்	வடதிைசயரசர்கள்	வாைள	உ வி	நீட் ச்	 ைர
ெசய் 	ெகாண் ந்த	சமயத்தில்	அந்த	வீரன்	வந் 	அப்ப க்	 றிய 	பரபரப்ைப
உண்டாக்கிவிட்ட .

"அரேச!	அவசரமாக	ஓர்	ஒற்றன்	ேத க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறான்.	அவைன
இங்ேக	அ ப்பலாமா?"	என் 	ேசாழனிடம்	மட் ம்	தான்	ேகட் த்	ெதரிந்
ெகாண் 	ேபாக	வந்தான்	அவன்.	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	தன்	வாள்	 னியால்
அ த் த்	தள்ளிய	வண் 	வந்தவன்	 கத்தில்	ேபாய்	வி ந்ததனால்	அவன்
'என்னேவா,	ஏேதா'	என் 	எண்ணி	ஒ 	கணம்	ெபாறி	கலங்கிப்	ேபாய்விட்டான்.

"ஒற்றன்	எங்கி ந் 	வந்தி க்கிறானாம்?"	என் 	ேசாழன்	ேகட்ட	ேகள்விக் த்
தன்ைன	சமாளித் க்	ெகாண் 	ம ெமாழி	ெசால்லச்	சிறி 	ேநரம்	பி த்த
அவ க் .

"அந்த	ஒற்றைன	இங்ேகேய	அ ப்பிைவ"	என் 	வந்தவ க் க்	 றி
அ ப்பினான்	ேசாழன்.	ஒற்றன்	ெகாண் 	வ ம்	ெசய்தி	என்னவாக	இ க் ேமா
என்ற	பரபரப் 	ஒவ்ெவா வ க் ம்	ஏற்பட்ட .	ஒவ்ெவா வ ைடய	கண்க ம்
தங்கள்	 கத்ைதத்	தவிர	மற்ற	நான் 	ேப ைடய	 கங்கைள ம்	பார்ப்பதில்
ஆவல்	காட் ன.	எல்ேலா ம்	எல்ேலாைர ம்	பார்த் விட	 யல்கின்ற	அந்த	நிைல
ஒ வர்	மனத்ைத ம்,	உணர்ச்சிைய ம்	அறிய	 ற்ப வதில்	மற்றவ க் 	எவ்வள

ப் 	இ க்கிற 	என்பைதக்	காட் ய .	அந்தத்	 ப்பின்	ேவகத் க்
உச்சநிைல	உண்டாக் கிறவைனப்	ேபால்	ஒற்றன்	அவர்க க் 	 ன்னால்	வந்
பணிவாக	வணங்கியப ேய	நின்றான்.

இப்ேபா 	எல்ேலார்	கண்க ம்	ஒற்றன்	 கத்ைத	ஊ வின.	ேசாழன்
உரிைமைய ம்,	அதிகாரம்	ெசய் ம்	ஆற்றைல ம்	காட் ம்	பாவைனயில்,	"என்ன
ெசய்தி	ெகாண் 	வந்தாய்?	விைரவில்	ெசால்.	எங்கள்	ஆவைல	வளர்க்காேத"
என் 	ஒற்றைன	அதட் னான்.	ந ங் ம்	 ரலில்	ஒற்றன்	 றத்	ெதாடங்கினான்.

"ேவந்தர்	ேவந்ேத!	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	வடக் 	எல்ைலப்	ப திகளில்	 ன் 	ேபால்
இப்ேபா 	எங்களால்	கலவர ம்,	 ழப்ப ம்	ெசய்ய	 யவில்ைல.	கரவந்த ரத்
வீரர்கள்	எல்ைலப் றப்	ப திகளில்	விழிப் டன்	காத் 	நிற்கிறார்கள்.
த் க் ளிக் ம்	 ைறையச்	 ற்றித்	ேதைவயான	பைட	வீரர்கைளக்	காவல்

ைவத் க்	ெகாண் ,	 த் க்	 ளிப்ைபத்	ெதாடர்ந் 	நடத் கிறார்கள்.	'நாம்



பைடெய க்கப்	ேபாகிேறாம்'	என்ற	ெசய்திையப்	பரவ	விட்ட	ேபா 	ெதாடக்கத்தில்
அங்ேகயி ந்த	பரபரப் 	இப்ேபா 	இல்ைல.	மகாமண்டேல வரரான	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	அரண்மைனயிேல	வந் 	தங்கியி ந் 	எல்லாக்	காரியங்கைள ம்
தம் ைடய	ேநர 	ேமற்பார்ைவயில்	ெசய்கின்றாராம்.	ேபார்	ேநரிட்டால்	ஈழ	நாட் ப்
பைடக ம்,	ேசர	நாட் ப்	பைடக ம்	ெதன்பாண் 	நாட் க் 	உதவியாக	வந்
ேசர்ந் 	ெகாள்ளலாெமன் 	ஒ 	தகவல்	காதில்	வி கிற .	இேதா	அந்தச்
ெசய்திக் 	ஆதாரமாக	ஓர்	ஓைலைய ம்	ைகப்பற்றிேனாம்"	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட,	தான்	ெகாணர்ந்தி ந்த	ஓைலைய	எ த் க்	ெகா த்தான்	ஒற்றன்.

ேசாழன்	அைத	வாங்கி	விரித்தான்.	மற்ற	நால்வ ம்	ஓ 	வந் 	அவைனச்	 ழ்ந்
ெகாண்டார்கள்.	அந்தத்	தி கேவாைல	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியால்
கரவந்த ரத் ச்	சிற்றரச க் 	அ ப்பப்பட்டதா ம்.	மிகமிக	 க்கியமான
இரகசிய	ஓைல	என்பைதக்	காட் ம்	அரசாங்க	இலச்சிைனகெளல்லாம்	அதில்
இ ந்தன.	'வடதிைசயரசர்	பைடெய ப் 	ேநர்ந்தா ம்	அைத	நிைனத் 	அதிகம்
கவைல	ெகாள்ள	ேவண் ய	அவசியமில்ைலெயன் ம்	ஈழப்	ெப ம்	பைட ம்,
மைலநாட் ச்	ேசரர்	பைட ம்	தங்க க் 	உதவி	 ரி ம்'	என் ம்	மகாமண்டேல வரர்
கரவந்த ரத் ப்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க் ப்	பரம	இரகசியமாக	எ தியி ந்தார்
அந்த	ஓைலயில்.

"கரவந்த ரத் த்	 தனிடமி ந் 	ைகப்பற்றியெதன் 	 ன்ேப	ஒ 	ெசய்தித்
தி கத்ைத	நம்	ஆட்கள்	அ ப்பியி ந்தார்கள்.	அதில்	கண்ட	ெசய்திக க் ம்,
இதில்	கா ம்	ெசய்திக க் ம்	 	அளவில்	 ரண்பா 	இ க்கிறேத?	நாம்
பைடெய க்கப்	ேபாகிேறாெமன்ற	ெசய்திையக்	ேகட் 	அவர்கள்	பீதி ம்	பரபரப் ம்
அைடந்தி ப்பைத	அந்த	ஓைலயிலி ந் 	அ மானித்ேதாம்.	ஆனால்	இப்ேபா
கிைடத்தி க் ம்	இந்த	ஓைலயிேலா	ேபாைரப்	பற்றிேய	கவைலப்படாமல்
'பாரா கமாக	இ ப்ப 	ேபாலத்	ெதரிகிற '.	இதன்	மர்மம்	என்னவாக	இ க் ம்?"

ேசாழ	ேகாப்பரேகசரி	பராந்தகன்	அந்த	ஓைலையப்	ப த் 	 கத்தில்	சிந்தைனக்
றி டன்	மற்றவர்கைளப்	பார்த் 	இப்ப க்	ேகட்டான்:

"எனக் 	ஒ 	சந்ேதகம்.	இவ்வள 	அந்தரங்கமான	அரசாங்கச்	ெசய்தி	அடங்கிய
தி கத்ைத	நம்	ஒற்றர்	ைகயில்	சிக்கிவி கிற	அள 	சாதாரணமான	 ைறயில்
மகாமண்டேல வரர்	எப்ப க்	ெகா த்த ப்பினார்?	நாம்	சிந்திக்க	ேவண் ய	இடம்
இ தான்!"	என் 	ெகா ம்பா ரான்	தன்	சந்ேதகத்ைதத்	ெதரிவித்தான்.	உடேன
ஒற்றன்	 க்கிட் ப்	பதில்	ெசான்னான்:	"அரேச!	 ன் 	ைகப்பற்றிய
தி கத்ைதயாவ 	அதிகம்	சிரமப்பட் 	அந்தத்	 தைனப்	பாழ்மண்டபத்
இ ளில்	ந க்காட் ல்	அ த் ப்	ேபாட் 	விட் க்	ைகப்பற்றிேனாம்.	ஆனால்
இரண்டாவ 	தி கத்ைதக்	ெகாண் 	வந்த	 தன்	சரியான
பயந்தான்ெகாள்ளிப்	பயல்	ேபாலி க்கிற .	ந வழியில்	நாங்கள்	அவ ைடய
திைரைய	மறித் க்	ெகாண்ட ேம,	'ஐேயா	என்ைன	விட் வி ங்கள்.	ஒன் ம்



ெசய்யாதீர்கள்.	நான்	என்னிடம்	இ க் ம்	அரசாங்க	ஓைலையக்	ெகா த்
வி கிேறன்'	என் 	அவனாகேவ	ஓைலைய	எ த் க்	ெகா த் விட் 	ஓ ப்ேபாய்
விட்டான்."

"யார்	யார்	ேசர்ந் ெகாண் 	அவைன	வழி	மறித்தீர்கள்?	எந்த	இடத்தில்	வழி
மறித்தீர்கள்?"	-	ெகா ம்பா ரான்	அந்த	ஒற்றைனக்	 க் க்	ேகள்வி	ேகட்
மடக்கினான்.

"கரவந்த ரத் க் ம்	அரண்மைனக் ம்	ெசய்தித்	ெதாடர் 	ெதாடங்கிய
நாளிலி ந் 	நம்	ஆட்களாகிய	ெசம்பியன்,	இ ம்ெபாைற,	 த்தைரயன்
ஆகிேயா ம்	நா ம்	கரவந்த ரம்,	ெகாற்ைக	ஆகிய	ப திகளி ம்	இவற் க் ம்
ந வழியி ள்ள	வனாந்தரப்	பிரேதசங்களி ம்	ஓயாமல்	 ற்றிக்	ெகாண்ேட
இ க்கிேறாம்.	ெதற்ேகயி ந் 	கரவந்த ரத் க் 	வ ம்	வழியில்	ேமற் 	மைலச்
சரிவி ள்ள	கா கள்	தான்	நம்	திட்டங்கைள	மைறந்தி ந் 	ெசய்ய	ஏற்ற
இடெமன் 	தீர்மானித் க்	ெகாண் 	ெப ம்	ப தி	ேநரம்	அங்ேகேய
இ க்கிேறாம்.	நம் ைடய	மற்ற	ஆட்கள்	ெபாதியமைலப்	ப திகளி ம்	ெபா ைந
நதிக்	கைரேயாரங்களி ள்ள	சிற் ர்களி ம்	தனித்தனிக்	 வாகப்	பிரிந்
மைறந்தி க்கிறார்கள்."

"ேபா ம்!	நீ	ேபாய்	ெவளிேய	இ .	நாங்கள்	ம ப ம்	 ப்பிட் 	அ ப்பினால்
மட் ம்	உள்ேள	வா."

ேசாழ ைடய	 ரல்	க ைமயாக ம்	கண் ப்பாக ம்	இ ந்த .	அந்த	ஒற்றன்
வணங்கிவிட் ,	அங்கி ந் 	ெவளிேயறிச்	ெசன்றான்.	அவர்கள்	ஐந் 	ேப ம்
தனிைமயில்	ம ப ம்	ஒன் பட் ச்	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்தார்கள்.	சற் 	 ன்
வீராேவசமாக	வாட்கைள	உ வி	உயர்த்திச்	சபத ம்,	உடன்ப க்ைக ம்	ெசய்
ெகாண்ட	ேபா 	இ ந்த	வீறாப் 	இப்ேபா 	அவர்களிடம்	இல்ைல.	ேசாழன்
ேகட்டான்:	"ெகா ம்பா ர்	மன்னேர!	உங்க க் 	என்ன	ேதான் கிற ?
இலங்ைக	மன்ன ம்,	ேசரன்	அவர்க க் ப்	பைட	உதவி	ெசய்வார்கெளன்
நம் கிறீர்களா?"

"நம்பாமல்	எப்ப 	இ க்க	 ம்?	 மார	பாண் ய க் ச்	ேசரன்	தாய்வழிப்
பாட்டன்	 ைறயினன்,	ஈழநாட் க்	காசிபன்	 மாரபாண் யைனத்	தன்	உயிரி ம்
இனிய	நண்பனாகக்	க தி	வ கிறான்.	இராசசிம்ம க் ம்	காசிப	மன்ன க் ம்
இந்தக்	ெக தைகைம	நட் 	எப்ேபா ,	எதன்	 லம்	ஏற்பட்டெதன்
ெதரியவில்ைல.	ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசியல்	 ழ்நிைலகளில்	 ன்பங்க ம்,
ேதால்விக ம்	ஏற்ப ம்	ேபாெதல்லாம்	இராசசிம்மைனத்	தன்னிடம்	வரவைழத்
இ க்கச்	ெசய் 	ெகாள்கிறான்	ஈழ	நாட் 	மன்னன்.	ஈழ	மண்டலப்	ெப ம்
பைடயின்	தைலவனாகிய	சக்கேசனாபதி	ஒ 	பழம்	 லி.	கடற்ேபாரி ம்



தைரப்ேபாரி ம்	பல ைற	ெவற்றி	ெபற்ற	அ பவ ள்ளவன்.	ஆகேவ	இவர்கள்
எல்ேலா ம்	ஒன் 	ேச வதாயி ந்தால்	அந்த	ஒற் ைமயின்	விைளைவப்	பற்றி	நாம்
சிந்தித்ேத	ஆக	ேவண் யி க்கிற "	என் 	மற்ற	நான் 	ேபர்	 கங்கைள ம்	மாறி
மாறிப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

"இந்த	ஒற் ைமேய	ஏற்பட	 யாதப 	இைதத்	தகர்ப்பதற் 	நாம்	 யற்சி
ெசய்தால்	என்ன?"	-	அர ைடயானின்	ேகள்வி	இ .

"நமக் ள்	நம்	நன்ைமக்காக	ஒற் ைமயாக	இ க்க	ேவண் ெமன் 	நிைனக்கிற
ஒவ்ெவா 	 ட்ட ம்,	ஒவ்ெவா 	இன ம்,	அ த்தவர்கள்	அப்ப 	ஒற் ைமயாக
இ க்க	விடாமல்	ெசய்யேவ	 யல்கிற .	வடக்ேக	நமக் ள்	ெப ங்	 ட்டணி
ஒன் 	அைமத் 	நாம்	உடன்ப க்ைக	ெசய் 	ெகாள்கிற	மாதிரி	ெதற்ேக ம்	ெசய்ய
நிைனப்பார்கள்	அல்லவா?"	என் 	 ம் த்தனமாக	-	ஆனால்	ேகாபத்ேதா 	-
ம ெமாழி	ெசான்னான்	கீைழப்	ப ர்க்	கண்டன்	அ தன்.

"எனக்ெகன்னேவா	இப்ப த்	ேதான் கிற ;	ெதற்ேக	அவர்கள்	 வ ம்
ஒன் ப வதால்	பைடபலம்	ெப கினா ம்	அைதப்	பற்றி	நாம்	கவைல	ெகாள்ள
ேவண் ய 	இல்ைல.	நம்	ஐவ ைடய	உடன்ப க்ைக,	ஒற் ைம	சாதிக்கிறைத	விட
அைவகள்	அதிகமாகச்	சாதித் 	விட	 யா !"	என் 	பர ைடயானின்
க த் 	ெவளிப்பட்ட .

"யார்	என்ன	ேவண் மானா ம்	 ங்கள்.	 ன் 	உைற ரில்	நடந்த
மந்திராேலாசைனக்	 ட்டத்தில்	நான்	 றி	ஏற்பா 	ெசய்த	திட்டப்ப 	எல்லாம்
நடந்தி ந்தால்	இப்ேபா 	இப்ப ெயல்லாம்	நடந்தி க்கா .	இந்தப்	 திய
கவைலக ம்	கிளம்பியி க்க	வழியில்ைல"	என் 	சிறி 	படபடப்ேபா 	ேபசிய
ெகா ம்பா ர்	மன்னைனச்	ேசாழன்	ைகயமர்த்தி	நி த்தினான்.	"நாம்	என்ன
ெசய்ய	 ம்?	உங்கள்	திட்டத்ைத	அப்ப ேய	ஏற் க்	ெகாண்
மாரபாண் யைன ம்,	மகாராணிைய ம்	ஒழித் 	வி வதற் 	ஆட்கைள

அ ப்பிேனாம்.	மகாராணிையக்	ெகாைல	ெசய் ம்	 யற்சி ம்,	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பிைய	நம்மவராக	ஆக்கிக்	ெகாள்ளலாம்	என்ற	எண்ண ம்
சாத்தியமில்ைல	என் 	ஆகிவிட்ட .	உங்கள்	திட்டத்தில்	ஒேர	ஓர்	அம்சத்ைதப்
பற்றிய	 	தான்	இன் ம்	ெதரியவில்ைல.	அதாவ 	 மாரபாண் யைனக்
ெகால்வதற்காகத்	ேத ச்	ெசன்றவர்கள்	இன் ம்	தி ம்பி	வரவில்ைல.	அவர்க ம்
தி ம்பி	வந் விட்டால்	உங்கள்	திட்டம்	 	ெவற்றியா,	அல்ல 	 த்	ேதால்வியா
என்ப 	ெதரிந் 	வி ம்"	என் 	ேசாழன்	விவரமாகப்	பதில்	 றிய	பின்ேப
ெகா ம்பா ரானின்	படபடப் 	அடங்கிய .	அப்ப யி ந் ம்	அவன்	விட் க்
ெகா க்காமல்	ேபசினான்:	"என்	திட்டம்	ேதால்வியா,	ெவற்றியா	என்பதற்காக
இங் 	வாதி கிற	ேநாக்கம்	எனக் 	இல்ைல.	நம் ைடய	கன கள்	விைரவில்
நனவாக	ேவண் ம்	என்பதற்காகத்தான்	அந்தத்	திட்டத்ைதக்	 டச்	ெசான்ேனன்.



இளவரசன்	இராசசிம்ம ம்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி ம்	உயிேரா
இ க்கிறவைர	ேசரப்	பைட	உதவி,	இலங்ைகப்	பைட	உதவி	 தலிய
உதவிகெளல்லாம்	ெதன்பாண் 	நாட் க் க்	கிைடத்ேத	தீ ம்.	பாண் ய	மரபின்
எஞ்சிய	இ 	உயிர்களான	மகாராணி ம்,	இளவரச ம்	அழிந் 	ேபாய்விட்டால்
அதன்	பின்னர்	மகாமண்டேல வர க்காகேவா,	தளபதி
வல்லாளேதவ க்காகேவா,	கரவந்த ரத்தா க்காகேவா	யா ம்	பைட	உதவி
ெசய்ய	மாட்டார்கள்.	உதவியற்ற	அந்தச்	 ழ்நிைலயில்	மிக	எளிதாக	ெதன்பாண்
நாட்ைட	நாம்	ைகப்பற்றி	விடலாம்.	அதற்காகத்தான்	அந்தத்	திட்டத்ைதேய
அப்ேபா 	நான்	 றிேனன்.

"இப்ேபா ம்	காரியம்	ஒன் ம்	ைகமீறிப்	ேபாய்விடவில்ைல.	இராசசிம்மைனத்	ேத ச்
ெசன்ற	நம்	ஆட்கள்	காரியத்ைத	 த் 	விட் 	வந்தால்	எல்லாம்	சரியாகிவி ம்.
இராசசிம்மேன	இறந்த	பின்	ெதன்பாண் 	நாட் க் 	எவன்	பைட	உதவி	ெசய்யப்
ேபாகிறான்?"	என் 	 றிய	அர ைடயாைன	வன்ைமயாக	எதிர்த் ப்	ேபசினான்
கண்டன்	அ தன்.	"அர ைடய	ெசன்னிப்	ேபரைரயேர	நீங்கள்	இப்ேபா
ேபா கிற	கணக் த்தான்	தப் க்	கணக் .	இராசசிம்மன்	இ ப்பதால்	எவ்வள
ெக தேலா	அைதப்	ேபால்	நான் 	மடங் 	ெக தல்	அவன்	இறப்பதால்	ஏற்ப ம்.
அவன்	உயி க் யிராகப்	பழ ம்	இலங்ைகக்	காசிப ம்,	பாட்டனாகிய	ேசர ம்
அவ ைடய	சா க் 	வடதிைசயரசராகிய	நாம்	காரணமாயி ந்ேதாெமன்
அறிந் 	ெகாள்ள	ேநர்ந்தால்	எவ்வள 	ெகாதிப்பைடவார்கள்	என் 	நிைனத் ப்
பா ங்கள்!	அந்தக்	ெகாதிப்பின்	பயன்	யார்	தைலயில்	வி ெமன் 	நீங்கள்
சிறிதாவ 	சிந்தித்தீர்களா?"	-	கண்டன்	அ த ைடய	ேபச்ைச	ஆதரிப்பவன்
ேபால்	ேசாழ ம்	தைலயாட் னான்.

"கீைழப்	ப ரார்	ெசால்வைத ம்	நாம்	சிந்திக்கத்தான்	ேவண் ம்.
இப்ேபாதி க்கிற	 ழ்நிைலைய	மட் ம்	ைவத் க்	ெகாண் 	இராசசிம்ம ைடய
ெப ைமைய	நாம்	ேகவலமாக	மதிப்பிட் 	வி வதற் 	இல்ைல.
இப்ேபாதி க்கிறைத	விட	இன் ம்	இைளஞனாயி ந்த	அந்தக்	காலத்திேலேய
ைவப் ரி ம்,	நாவற்பதியி ம்	நடந்த	இரண் 	ெபரிய	ேபார்களில்	இராசசிம்மன்
என்ைனத்	ேதாற்கச்	ெசய்தி க்கிறான்.	உவப்பிலிமங்கலத்தில்	நடந்த	ேபாரில்	நம்
எல்ேலாைர ேம	ெவன்றி க்கிறான்.	இேதா	இன்ைறக் 	நம்மிைடேய	இவ்வள
வீரமாகப்	ேப கிறாேர,	இந்தக்	ெகா ம்பா ர்	மன்னைரேய	பாண் நாட் ப்
பைடகள்	ஓட	ஓட	விரட் யி க்கின்றன.	அைத	அவ ம்	மறந்தி க்க
மாட்டாெரன்ேற	நிைனக்கிேறன்!"	-	இப்ப ச்	ெசால்லியவாேற	விஷமத்தனமாக
நைகத் க்	ெகாண்ேட	ெகா ம்பா ரானின்	 கத்ைதப்	பார்த்தான்	ேசாழன்.
அந்த	 கத்தில்	எள் ம்	ெகாள் ம்	அள்ளித்	 வினால்	ெபாரிந் 	ெவ க் ம்
ேபாலி ந்த .	அவ்வள 	ஆத்திரம்	கனன் 	ெகாண் ந்த .

"தஞ்ைசப்	ெப மன்னர்	அவர்கள்	இன்ெனா 	ேபாைர	 ற	மறந் விட்டார்கள்.



வஞ்சமாநகரத்தில்	நடந்த	மாெப ம்	ேபாரில்	இராசசிம்மன்	தன்	பாட்ட க் 	உதவி
ெசய் 	வாைக	 யி க்கிறான்.	கைடசியாக	அவன்	நம்மிடம்	ஒ ைற
ம ைரயில்	ேதாற் ,	நாட் ன்	ஒ 	சி 	ப திைய	இழந் 	விட் ப்பதனால்
பலத்ைதக்	 ைறவாக	மதிக்கக்	 டா "	என் 	ேம ம்	தன்	க த்ைத
வற் த்தினான்	கீைழப்	ப ர்ச்	சிற்றரசன்.

அவர்கள்	இவ்வா 	ேபசிக்	ெகாண் 	அமர்ந்தி ந்த	ேபா 	வாயிற்	பக்கம்
ெதரிகிறாற்	ேபான்ற	இடத்தில்	அமர்ந்தி ந்த	அர ைடயான்	தி ெரன் ,	"ஆ!
அேதா,	நல்ல	சமயத்தில்	அவர்கேள	வந் 	விட்டார்கள்!"	என் 	வியப் டன்	 றிக்
ெகாண்ேட	வாசற்	பக்கம்	ைகையக்	காட் னான்.
---------	
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அேதா	அவர்கேள	வந் விட்டார்கள்	என் 	அர ைடயான்	வாயில்	பக்கமாகத்
தன்	ைகையச்	 ட் க்	காட் ய	ேபா 	மற்ற	நான் 	ேப ைடய	எட் க்	கண்க ம்
தணிக்க	இயலாத	ஆர்வத்	 ப்ேபா 	விைரந் 	ேநாக்கின.	நான் 	 கங்களின்
எட் 	விழிகள்	ஒ மித் ப்	பாய்ந்த	அந்தத்	திைசயிலி ந் 	வந்
ெகாண் ந்தவர்கள்	ேசார்ந் 	தளர்ந் 	ெதன்பட்டனர்.	பார்த்தவர்கள
உற்சாக ம்,	ஆவ ம்	பார்க்கப்பட்டவர்களிடம்	காேணாம்.	அவர்க ைடய
கத்தில்	கைள	இல்ைல,	கண்களில்	ஒளி	இல்ைல,	பார்ைவயில்	மி க் 	இல்ைல,

நைடயில்	உற்சாகமில்ைல.	பயந் 	ந ங்கிக்	ெகாண்ேட	வ வ 	ேபால்	ேதான்றிய ,
அவர்கள்	வந்த	விதம்.	வந்தவர்கள்	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.	 ன்
நாைகப்பட் னத்திலி ந் 	அ ப்பப்பட்ட	ஆ 	ஒற்றர்களில்	ெதற்ேக
மாரபாண் யைனக்	ெகால்வதற்காக	ஈழத் க் ச்	ெசன்ற	 ன் 	ேபர்தான்

வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	ெமல்லத்	தயங்கி	வந் 	நின்ற	அவர்கள்	அங்ேக
வீற்றி ந்த	வடதிைசயரசர்க க் 	வணக்கம்	ெச த்தி	விட் த்	தைல
னிந்தனர்.	ெதன்	திைசப்	பைடெய ப்ைபப்	பற்றிய	 க்கிய	ஆேலாசைனயில்

இ ந்த	அந்த	ஐவரின்	 கத்ைத ம்	ேந க் 	ேநர்	பார்ப்பதற் த்
ெதம்பில்லாதவர்கள்	ேபால்	நடந் 	ெகாண்டனர்	வந்தவர்கள்.

"எப்ெபா 	வந்தீர்கள்?"	என் 	ேசாழன்	அவர்கைள	ேநாக்கிக்	ேகட்டான்.

"நாைகப்பட்டனத்தில்	வந் 	இறங்கிய ம்	ேநேர	இங் தான்	 றப்பட் 	வ கிேறாம்.
நாங்கள்	வந்தால்	அங்கி ந் 	உடேன	ெகா ம்பா க் 	வரச்	ெசால்லிக்
கட்டைள	என் 	 ைற கத்தில்	காத்தி ந்தவர்கள்	 றினார்கள்.	அதன்ப 	வந்
விட்ேடாம்"	என் 	அந்த	 வரில்	ஒ வன்	பதில்	 றினான்.

ேசாழன்	 கத்தில்	க ைம	படர்ந்த .	 ரலில்	கண் ப் 	ஏறிய .	"நீங்கள்	வந்த
வரலாற்ைற	விவரிக்கச்	ெசால்லி	இப்ேபா 	உங்கைளக்	ேகட்கவில்ைல.	எந்தக்
காரியத்ைதச்	ெசய்வதற்காகக்	கடல்	கடந் 	ேபாய்	இத்தைன	நாட்கள்
ற்றினீர்கேளா	அந்தக்	காரியம்	என்ன	ஆயிற் ?	அைத	 தலில்	ெசால் ங்கள்.

உங்க ைடய	 னிந்த	தைலக ம்	பயந்த	பார்ைவ ம்	நல்ல	விைட
கிைடக் ெமன் 	எனக் ச்	சிறி ம்	நம்பிக்ைக ட்டவில்ைலேய?"

ேசாழ ைடய	ேகள்விக் 	அந்த	 ன் 	ேப ேம	பதில்	 றவில்ைல.	தங்க க் ள்
ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண் 	ெசால்லத்	தயங்கி	நின்றனர்.

"என்னடா!	ஒ வ க்ெகா வர்	பார்த் த்	தி ட் 	விழி	விழித் க்	ெகாண்



நிற்கிறீர்கள்!	எனக் த்	ெதரி ேம!	நீங்கள்	ேபான	காரியத்ைதக்	ேகாட்ைட	விட்
விட் த்தான்	வந்தி க்கிறீர்கள்.	உங்கள்	ெநற்றியில்	ேதால்விக்	கைள	பதிந்
ேபாய்க்	கிடப்பைதப்	பார்த்தாேல	ெதரிகிறேத?"	என் 	தன்	 ரட் க்	 ரைல	உரத்த
ஒலியில்	எ ப்பி,	அவர்கைள	விரட் னான்	ெகா ம்பா ரான்.	அவர்கள்	தைலகள்
இன் ம்	தாழ்ந்தன.

"என்ன	ெநஞ்ச த்தம்	இந்தப்	பயல்க க் !	நான்	ேகட்கிேறன்.	பதில்	ெசால்லாமல்
தைலையக்	 னிந் 	ெகாண் 	ஊைம	நாடகம்	நடத் கிறார்கேள!"	என்
ன்னி ம்	உரத்த	 ரலில்	 ப்பா 	ேபாட் க்	ெகாண் 	 லி	பாய்ந் 	வ வ

ேபால்	அவர்கள்	அ ேக	பாய்ந் 	வந்தான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	க ங் ளிரில்
உதறல்	எ த் 	ந ங் ம்	மணிப்	 றாைவப்	ேபால்	அந்த	 ன் 	ேப ைடய
உடல்க ம்	பயத்தால்	ந ங்கின.

" மாரபாண் யைனத்	ேத க்	கண் 	பி த் க்	ெகான்றீர்களா	இல்ைலயா?	வாயில்
ெகா க்கட்ைடயா	அைடத்தி க்கிற ?	பதில்	ெசால்ேலன்."	இவ்வா
ஆத்திரத்ேதா 	கத்திக்	ெகாண்ேட	 ன்னால்	பாய்ந் 	வந்த	ெகா ம்பா ரான்,
அந்த	 வரில்	ஒ வ ைடய	கன்னத்தில்	பளீெரன் 	ஓங்கி	அைறந்தான்.
அவ ைடய	ஆத்திரத்தின்	ேவகத் க் 	அள 	 றிய 	அந்த	அைற.
ெவடெவடெவன் 	ந ங்கிக்	கீேழ	வி ந் 	வி ம்ேபால்	ஆ ய 	அைற
வாங்கியவனின்	உடல்.	ேப வதற்காக	அவன்	உத கள்	 த்தன.	ஆனால்
பயத்தினால்	ேபச் 	வரவில்ைல.

"இப்ப க்	ேகட்டால்	உன்னிடமி ந் 	பதில்	கிைடக்கா .	இ ,	அப்பேன!	ேகட்கிற
விதமாகக்	ேகட்கிேறன்.	'உண் '	இல்ைல	என் 	பதில்	வந்தால்	உங்கள்	தைலகள்
உங்க க் 	உண் .	'இல்ைல'	என் 	பதில்	வந்தால்	உங்கள்	தைலகள்	உங்க க்
இல்ைல"	என் 	ம ப ம்	ைகைய	மடக்கி	ஓங்கிக்	ெகாண் 	அைறவதற்
வந்தான்	ெகா ம்பா ரான்.	அந்த	அைற	தன்ேமல்	வி வதற் ள்	ேபசத்	 த் க்
ெகாண் ம்	ேபச	 யாம ம்	நின்ற	அவன்	ேபசிவிட்டான்.

"ஈழ	நாட்ைட	அைட ன்ேப	சற் ம்	எதிர்பாராத	விதமாகச்	'ெசம்பவழத்தீ '	என்ற
தீவில்	 மாரபாண் யைனக்	கண் பி த் 	விட்ேடாம்.	ஆனால்	எங்கள்	வா க்
இைறயாகிச்	சாவதற் 	 ன்	மாயமாக	மைறந் 	எப்ப ேயா	தப்பி	விட்டான்	அவன்.
பின் 	அந்தத்	தீ 	 வ ம்	விடாமல்	ேத ப்	பார்த் ம்	எங்களால்	அவைனக்
கண் 	பி த் க்	ெகால்வதற் 	 யவில்ைல."

ரலில்	இ ந்த	ந க்கத்தின்	காரணமாக	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைதைய ம்
ைமயான	வார்த்ைதயாக	 ைமயான	ஒலிேயா 	அவனால்	 ற
யவில்ைல.	வார்த்ைதகள்	ஒவ்ேவார்	எ த்தின்	ஒலிப்பி ம்	தயங்கித்	ேதங்கி

ந ங்கின.	பசிேயா 	தன்	ேகாரப்	ெப வாையத்	திறந் 	நிற் ம்	ேவங்ைகப்



லியின்	கால யில்	நிற் ம்	சிறிய	மான்	 ட் கைளப்	ேபால்	அரண் 	ேபாய்	நின்
ெகாண் ந்தனர்	அந்த	 ன் 	ேப ம்.	எதிர்பார்த்த	பதிலில்	கிைடத்த	ஏமாற்றம்
ெகா ம்பா ர்	மன்னைனக்	ேகாபத்தின்	உ வமாக	மாற்றிய .	அவ ைடய	விழி
வட்டங்களில்	அனல்	கனன்ற .	சிங்க	 கத்தில்	சிவப் ப்	பரவிய .	நிைனப்பி ம்
ழங்காைலத்	ெதா ம்	நீண்ட	ைககளி ம்	ெவறி	வந் 	 	 ந்த .	 கி ைற

கிழித் 	ெவளிப்பா ம்	மின்னல்	ஒளிக்ேகா 	ேபால்	அவன்	தன்	உைறயிலி ந்
வாைள	ெவளிேய	உ வினான்.

பின் றமி ந் 	அர ைடயான 	ேகலிச்	சிரிப்பின்	ஒலி	கிளர்ந் 	எ ந்த .
"இனிேமல்	சந்ேதகத் க் 	இடேம	இல்ைல.	ெகா ம்பா ைடயாரின்	திட்டம்

க்கத்	ேதாற் விட்ட .	இப்ேபா 	அவ க் 	உண்டா ம்	ேதால்விக்
அைடயாளம்	தான்	இ ."

அர ைடயானின்	இந்தச்	ெசாற்கள்	ெகா ம்பா ர்	மன்னனின்	ெகாதிப்ைப
மிைகப்ப த்தின.	அவன்	வலக்ைகயில்	 த்த	வாளின்	 னியிலி ந் 	சிதறிய
ஒளிக்ெகா ந் கள்	பயந் 	நின் 	ெகாண் ந்த	அந்த	 ன் 	ேப ைடய
கண்கைள ம்	 சச்	ெசய்தன.	அந்த	ஒளி ம்	அைத	உண்டாக் ம்	வாளின்
னி ம்	இன் ம்	சில	கணங்களில்	தங்கள்	ெநஞ் க்	 ழிைய	ந க்கிக்	 திப்

ெப க்கில்	 ளித்ெத ந் விடப்	ேபாகிறேத	என் 	அவர்க ைடய	ேதகத்தின்
ஒவ்ேவார்	அ ம்	 ல்லரித் 	ந ங்கிக்	ெகாண் ந்தன.	தங்கள்	 வரின்
உயி க் ம்	ெமாத்தமாக	உ ப்ெபற்ற	காலன்	அந்த	வாள்	வ வில்	மின்னிக்
ெகாண் ப்பைத	அவர்கள்	 ரிந் 	ெகாண் 	விட்டார்கள்.	இன் ம்	ஒ
ெநா யில்	அற் ப்	ேபாக	இ க் ம்	உயி க் ம்	தங்க க் ம்	ந ேவயி ந்த
பந்தத்ைதக் ட	ஏறக் ைறய	அவர்கள்	மறக்க	ஆரம்பித் விட்டார்கள்.

அந்தச்	சமயத்தில்	ெகா ம்பா ரானின்	ேகாபத்ைதச்	ேசாழ	மன்னன்	தணிக்க
ன்	வந்தான்.

"ஐயா!	ெகா ம்பா ர்	மன்னேர!	ேகாபத்ைத	இடம்	தவறி,	இலக் த்	தவறி,	த தி
தவறி,	அநாவசியமாக	இவர்களிடம்	ெசலவழித் 	என்ன	பயன்?	எவர்க ைடய
தைலகைள	வாங்க	ேவண் ேமா	அவர்க ைடய	தைலகள்	கிைடக்காவிட்டால்
அைதச்	ெசய்வதற் ச்	ெசன்ற	இவர்க ைடய	தைலகைள	வாங்கி	என்ன
ெப ைமப்பட் விட	 ம்?	 லி	ேவட்ைடயாடப்	ேபானவன்	 ழி யைல	அ த் க்
ெகாண் 	தி ம் கிற	மாதிரி,	ெபரிய 	கிைடக்காததனால்	சிறியைத	எண்ணிச்
சிறியைதச்	ெசய் ம்	அற்ப	மகிழ்ச்சி	பண் க் ப்	பலவீனம்.	வாைள ம்,
ேகாபத்ைத ம்	ஒன்றாகச்	ேசர்த் 	உைறயில்	ேபா ங்கள்.	இப்ேபா 	நமக் த்
ேதைவயான	ெபா ள்	நிதானம்.	இந்தத்	த யர்கள்	ஒன் ம்	ெசய்யாமல்	தி ம்பி
வந்தி ப்பைதப்	பார்த்த ம்	எனக் ம்	சினம்	தான்	உண்டாயிற் .	ஆனால்	என்ன
நன்ைமையச்	சினத்தால்	அைடயப்	ேபாகிேறாம்?	ெந ப்ைபத்	தண்ணீர்	அவித்



அைணக்கிற	மாதிரி	ெந ப் 	தண்ணீைர	விைரவாக	அவித் 	அைணக்க
யா .	ேகாபம்,	 றல்,	ெபாறாைம	ேபான்ற	எதிர்மைறயான	 ணங்கள்,	அன் ,

அறம்,	ெபா ைம	ேபால்	காரியத்ைத	விைரவாகச்	சாதித் க்	ெகாள்ளப்	பயன்படா.
இந்த	மாதிரி	அறி ைரக்	க த் கெளல்லாம்	நம்ைமப்	ேபான் 	 ழ்ச்சி ம்,
ேபா ம்,	மண்ணாைச ம்	வி ம் கிறவர்க க் ப்	பயன்படாெதன்றா ம்,
இப்ேபாைதக் ப்	பயன்ப த் ேவாம்.	நாம்	 றியைதச்	ெசய்யாததற்காக	இந்த
ன் 	ேபைர ம்	ெகா ம்பா ர்	அரண்மைனயின்	இந்த	இரகசியமான	இடத்தில்

ெகான் 	அந்தக்	ெகாைலைய	மைறத் 	வி வ ம்	நமக் 	எளி தான்.	ஆனா ம்
ேவண்டாம்.	ேகாபத்ைத ம்,	ஆத்திரத்ைத ம்	ெபரிய	சாதைனக க்காக
மீதப்ப த்திச்	ேசமித் 	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்."

ேசாழ ைடய	ேபச் 	 	ெபற் 	நின்ற	ேபா 	ெகா ம்பா ரா ைடய	வாள்
உைறக் ள்	ெசன் 	அடங்கிக்	ெகாண்ட .	வளர்த் ப்	பால்	வார்க் ம்
நன்றிக்காகப்	பாம்பாட் யின்	ெபட் க் ள்	அடங் ம்	பாம் 	ேபால்	சீறிக்	ெகாண்
ெவளிவந்த	சின ம்	ெசயற்ைகயாக	அடங்கி	மனத்தில்	ேபாய்ப்	 ந்
ெகாண்ட .	அைதப்	பார்த் 	அர ைடயான்	ஓைசப்படாமல்	ெமல்லச்	சிரித் க்
ெகாண்டான்.	பர ைடயா ம்,	கண்டன்	அ த ம்	அந்தக்	 ட்டத் க் ப்
தியவர்களாைகயினால்	அதற் ரிய	அடக்கத்ேதா 	அைமதியாக	இ ந்தார்கள்.

ெகா ம்பா ரா ைடய	ஆத்திரத் க் 	ஆளாகாமல்	அந்த	மட் ல்	தங்கள்
தைலகள்	தப்பினேவ	என் 	நிைற டன்	அந்த	இடத்திலி ந் 	ெம வாக	ந வி
நகர	 ற்பட்டனர்	அம்	 ன் 	ஆட்க ம்.

"நில் ங்கள்!	எங்ேக	ேபாகிறீர்கள்	இவ்வள 	அவசரமாக?"	ேசாழமன்னன்	 ரல்
அவர்கள்	நைடையத்	தைடப்ப த்தி	நி த்திய .	அ த்த	விநா 	ெகா ம்பா ர்
மன்னைனக்	ைகையப்	பற்றி	இ த் க்	ெகாண் 	தனிேய	ஒ 	 ைலக் ச்
ெசன்றான்	ேசாழ	மன்னன்.	அந்த	 ைலயில்	சித்திர	ேவைலப்பா கேளா 	 ய
ெபரிய	கிளிக் ண் 	ஒன் 	ைகக்ெகட் கிற	உயரத்தில்	ெதாங்கிய .	 ண் ன்
கத 	திறந்தி ந்த .	 ண் ல்	வசிக் ம்	பல	நிறக்	கிளிக ம்,	கிளிக்
ஞ் க ம்,	அதன்	இ ற ம்	இ ந்த	மரச்	சட்டங்களில்	 தந்திரமாக

உட்கார்ந்தி ந்தன.	திறந் 	விட்ட ம்	ெவளிேயறி,	அைடகிற	ேநரத் க் த்
தாமாகேவ	 ண் க் ள்	வந் 	ேசர்ந் வி ம்ப 	பழக்கப்ப த்தப்பட்ட	கிளிகள்
அைவ.	அந்தக்	கிளிக் ண் ன்	அ யில்	வந் 	நின் 	ெகாண்ட ம்,	"ெசான்ன
காரியத்ைதச்	ெசய் 	ெகாண் 	வரத்	திறைமயில்லாத	அந்த	அறிவிலிகைள
அழித் 	ஒழித் 	வி வதற்காக	என்	ைககள்	 த்தன.	அந்தத்	 ப்ைப
நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ள	 யாமல்	அத்தைன	ேப க் ம்	ந வில்	என்ைனத்
த த் 	அவமானப்	ப த்தி	விட் ர்கள்?"	என் 	ஏக்க ம்,	ஏமாற்ற ம்	ேமலிட்ட
ரலில்	ேசாழைன	நிமிர்ந் 	பார்த் ச்	ெசான்னான்	ெகா ம்பா ரான்.	ேசாழன்

அைதக்	ேகட் 	ெமல்ல	நைகத்தான்.



"ெகா ம்பா ர்	மன்னேர!	ேவகமாகக்	ைகைய	ஓங்க	ேவண் ம்.	ஆனால்
இேலசாக	அைறய	ேவண் ம்.	கல்ைல	எறிவதற் 	 ன் ள்ள	ேவகம்	எறி ம்	ேபா
ெம வாகிவி வ 	நல்ல .	

"க ேதாச்சி	ெமல்ல	எறிக	ெந 	ஆக்கம்
நீங்காைம	ேவண் 	பவர்."	

என்ற	ெபாய்யில்	 லவர்	ெபா ைர	நம்ைமப்	ேபான்ற	அரசர்கைள	மனத்தில்
ைவத் க்	ெகாண் 	 றப்பட்ட 	அல்லவா?	இேதா	ெகாஞ்சம்	என்	பக்கமாகத்
தி ம்பிப்	பார்த் விட் ,	நான்	என்ன	ெசய்கிேறெனன் 	கவனி ங்கள்."

ேசாழனின்	இந்த	வார்த்ைதகைளக்	ேகட்ட ம்	சிறி 	ெவ ப் 	நிழலா ம்
பார்ைவேயா 	தி ம்பி	ேநாக்கினான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	மரச்
சட்டத்திலி ந் 	ஒவ்ெவான்றாக	 ன் 	கிளிக்	 ஞ் கைள	எ த் க்
ண் க் ள்	விட் க்	கதைவ	அைடத்த	பின்,	 றிப்பாக	எைதேயா	ெசால் ம்

ெபா ள்	ெசறிந்த	ேநாக்கினால்	ேசாழ	மண்ணன்	ெகா ம்பா ரானின்	 கத்ைதப்
பார்த்தான்.	அந்தப்	பார்ைவைய	விளங்கிக்	ெகாள்ளாமல்,	"உங்க ைடய	இந்தச்
ெசய க் 	என்ன	அர்த்தெமன் 	எனக் 	விளங்கவில்ைலேய?"	என் 	ேகட்டான்
ெகா ம்பா ரான்.

"ெகா ம்பா ர்	மண் க்ேக	 றிப்பறி ம்	உணர்ச்சி	அதிகம்	என்பார்கள்.	ஆனால்
அந்த	மண்ைண	ஆ ம்	அரசராகிய	உங்க க்ேக	என்	 றிப் ப்	 ரியவில்ைலேய?"

ேசாழன்	 த்திக்	காட் ப்	ேபசிய 	ேவதைனையக்	ெகா த்தா ம்,	அந்தக்
றிப் ச்	ெசய்ைகயின்	ெபா ள்	 ரியக்	ெகா ம்பா ர்	மன்ன க் ச்	சிறி

ேநரமாயிற் .	அ 	 ரிந்த ம்	தான்	அவன்	 கத்தில்	மலர்ச்சி	வந்த .

" ரிந் 	விட்ட .	அப்ப ேய	ெசய் 	வி கிேறன்"	என் 	கிளிக்	 ண்ைட ம்
அைடப்பட்ட	 ன் 	 ஞ் கைள ம்	பார்த் 	விஷமத்தனமாகச்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	ெவளிேயறினான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	அ த்த	கால்
நாழிைகக் ள்	ெகா ம்பா ர்க்	ேகாட்ைடயின்	ஒளி	 ைழய	 யாத	பாதாள
இ ட்டைறகளின்	இரகசிய	அைற	ஒன்றில்	அந்த	 ன் 	ஒற்றர்கைள ம்	ெகாண்
ேபாய்	அைடத் 	விட் த்தான்	தி ம்பி	வந்தான்	அவன்.

நீண்ட	ேநரமாகச்	 ழ்ச்சிகளி ம்,	அரசியல்	சிந்தைனகளி ேம	ஆழ்ந்
ேபாயி ந்ததன்	காரணமாக,	வடதிைசயரசரின்	 ட்டணிையச்	ேசர்ந்த	அந்த
ஐவ க் ம்	கைளப் 	ஏற்பட் ந்த .	ஒ 	மா தல்	-	மனமகிழ்ச்சிக் ரிய	ஒ



ெபா 	ேபாக் 	-	அப்ேபா 	அவர்க க் த்	ேதைவப்பட்ட .	தங்கைள ம்
தங்கள்	அரசியல்	கவைலகைள ம்	மறந் 	ஏதாவெதா 	கைலயின்	 ைவ
அ பவத்தில்	மிதக்க	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த 	அவர்க க் .

"ெகா ம்பா ர்	மன்னேர!	ெவளி ர்களிலி ந் 	வந்தி க் ம்	நாங்கள்	நால்வ ம்
இங்ேகயி க்கிறவைர	உம் ைடய	வி ந்தாளிகள்.	உற்சாக ம்	மன	எ ச்சி ம்
ெவற்றியில்	நம்பிக்ைக ம்	ஊட்டத்தக்க	ஒ 	ெபா 	ேபாக் 	இப்ேபா
எங்க க் த்	ேதைவ.	அதற் 	ஏதாவ 	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்"	என் 	ேசாழன்
ேவண் க்	ெகாண்டான்.	"அப்ப யானால்	'ேதவராட் யின்'	ெகாற்றைவக்	 த் க்
ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்.	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	கண் 	களிக்க	ேவண் ய	கைல	அ .
இந்தச்	ேசார்ந்த	 ழ்நிைலயில்	அைதக்	கண் 	 திய	எ ச்சி ம்	ெபற	 ம்"
என்றான்	ெகா ம்பா ரான்.

"அ 	யார்	ேதவராட் ?"

"அவள்	இந்தக்	ெகா ம்பா ர்	அரண்மைனயில்	தனிச்	சிறப் 	வாய்ந்த	ஓர்	ஆடல்
மகள்.	தன்ைன	மறந் 	ஆ க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	அவ க் த்	ெதய்வ
ஆேவசத்தால்	அ ள்	வந் 	வி ம்.	அந்தச்	சமயத்தில்	அவள்	வாயிலி ந் 	எைதப்
பற்றி ம்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	ேதவி	சந்நதத்தில்	வாய்	ேசார்ந் 	நமக்
ேவண் ய	உண்ைமகள்	அவளிடமி ந் 	வ ம்.	ைகயில்	திரி லம்	ஏந்திச்	 ழற்றிக்
ெகாண்ேட	அவள்	ெகாற்றைவக்	 த்தா ம்ேபா ,	அவேள	காளியாக	மாறிக்
காட்சியளிப்பாள்	நம்	கண்க க் ."

"இ 	என்ன	நம்ப	 யாத	ேவ க்ைகயாக	அல்லவா	இ க்கிற !"

"ேவ க்ைகயில்ைல.	அந்த	ஆடல்	மகள்	இன் ம்	 ய்ைமயான	கன்னியாகேவ
வாழ்கிறாள்.	ேதவைதக் 	உள்ள	மதிப் 	அவ க் 	இந்த	அரண்மைனயில்	உண் "
என் 	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	பயபக்திேயா 	ம ெமாழி	 றினான்.

"அதற்ேக	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்.	அந்தக்	ெகாற்றைவக்	 த்ைதக்	கா ம்
பாக்கியத்ைத	நாங்க ம்	ெப கிேறாம்."	ேசாழ	மன்னனின்	வி ப்பப்ப
ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	 த்தரங்கத்ைத	வ த் 	அவர்கைளெயல்லாம்
அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	உட்கார்த்தினான்.	ெகாற்றைவக்	 த் க்காக	ஏற்பா
ெசய்யப்பட் ந்த	அரங்கம்	ேகாவில்	ேபாலத்	 ய்ைமயாகப்	 னிதப்	ெபா ள்கள்
நிைறந்தி ந்த .	தீபச்	 டர்கள்	 த்தி ந்தன.	 பக்	கலசங்கள்	ெகா 	படரச்
ெசய்தன.	எல்ேலா ம்	பயபக்திேயா 	அரங்கில்	வீற்றி ந்தனர்.	மத்தளம்	ெகாட்ட
வரிசங்கம்	ஊத,	அரங்கின்	எழினி	(திைரச்சீைல)	ெமல்ல	விலகிய .	ஆ!
அெதன்ன	ேதாற்றம்?	 வனேகா ையப்	ேபாக் வரெவன் ம்	கவன	ஊஞ்சலிட்
ஆட் ம்	ெகௗரிேய	அங் 	நிற்கிறாளா?	ேதவராட் 	 ம் கச்	 லம்	ஏந்திய



ேகாலத்ேதா 	அரங்கில்	வந் 	நின்றாள்.
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சகல	 வனங்கைள ம்	ஆட் விக் ம்	ேதவேதவைனத்	தன்	இ விழிகளால்	ஆட்
ைவத்த	உைமேய	சின்னஞ்சி 	கன்னிப்	ெபண்ணாய்	உ க்ெகாண் ,	 த் ைட
தரித் 	வந் 	நிற்ப ேபால்	வலக்ைகயில்	திரிேதாரியாய்க்	கம்பீரமாக	அரங்கில்
காட்சியளித்தாள்	ேதவராட் .	அவள்	ெகா ம்பா ர்	அரசைவயில்	ஆடல்	மகளாய்ப்
பணி ரி ம்	ஒ 	சாதாரண	மானிடப்	ெபண்	தான்	என்ற	உணர் 	அரங்கில்

யி ந்த	அரசர்க க் 	ஏற்படேவ	இல்ைல.	இைமயா	விழிகளால்	அரங்கின்
ேமற்	ெசன்ற	பார்ைவைய	மீட்க	மனமின்றி	வீற்றி ந்தனர்.	அழெகா க	எ திய
நி த்திய	உயிேராவியமாய்த்	ேதான்றிய	அவள்	 த்ைதத்	ெதாடங் வதற்
ன்ேப	அவர்கள்	மனங்கைள	ெவன் விட்டாள்.

ேதவராட் யின்	ேதாற்றத்ைதப்	பற்றி	இங்ேக	சிறி 	 ற	ேவண் ம்.	மறக் லத் ப்
ெபண்கள்	அணிந் 	ெகாள்வ 	ேபால்	 ழங்கா க் 	ேமல்	கச்சம்	ைவத் க்
கட் ய	 டைவ.	பாதங்க க் 	ேமல்	இரண் 	பாம் கள்	 ண் 	கிடப்ப 	ேபால்
பாடகங்கள்	(ஒ 	வைகச்	சிலம் ).	இல்ைலேயா	உண்ேடாெவனத்	திகழ்ந்த
இைடயில்	ேமகைல	ேபால்	இ கப்	பிணித்த	 லித்ேதால்.	க த்தி ம்,	ேதாளி ம்
ன்	ைககளி ம்	பல	நிறப்	 மாைலகள்	அணிந்தி ந்தாள்.	 ந்தைலத்	தைல

கீழாக	நி த்திய	சங்கின்	ேதாற்றம்	ேபால்	உச்சந்தைலயில்	 க்கி	அழகாக	 ந்
ெகாண் ந்தாள்.	அந்தக்	ெகாண்ைடையச்	சிறிய	ெகான்ைறப்	 ச்சரம்	ஒன்
அலங்கரித் க்	ெகாண் ந்த .	உடம்ெபல்லாம்	தி நீ 	 சிய	ெவண்ைம.	வல
கரத்தில்	நீளமாக	ஒளி	மின் ம்	 ர்ைமயான	திரி லத்ைதப்	ேபால	இட 	ைகயில்
சிறியதாக	அழகாக	ஓர்	உ க் .	இந்தக்	ேகாலத்தில்	ஒ 	பக்கமாகத்	 வண்
சிங்காரமாக	அவள்	நின்ற	அபிநய	அலங்காரம்	பார்க் ம்	கண்களிெலல்லாம்
ெதய்வத்ைதப்	படரவிட்ட .	ெகாற்றைவக்	 ற்றத் க் ரிய	வீராேவசத்ேதா
ேதவராட் 	தன்	ஆடைலத்	ெதாடங்கினாள்.	பாைறக க் 	ந ேவ ள்ள	 ைனத்
தண்ணீரில்	 ழாங்கல்ைல	வீசி	எறிவ 	ேபான்ற	இன்ப	ஒலிைய	எ ப்பிய
உ க் .	கால்	பாடகத்தின்	உள்ேளயி ந்த	பரல்கள்	(சி 	சி 	மணிகள்)	ஒலித்தன.
லம்	ஒளி	கக்கிச்	 ழன்ற ,	 ள்ளிய .

ஆட்டத்தின்	ஒன்ப 	வைகக்	 த் க்களில்	ஒன்றாகிய	'வீரட்டானக்	 த்'தின்
கம்பீரமான	 ரித	கதியில்	ெதய்வ	ஆேவசத்ேதா 	 ழன் 	 ழன் 	ஆ னாள்
அந்தப்	ெபண்.	காளிேதவியாகிய	ெகாற்றைவேய	அந்தப்	ெபண்ணின்	உடலில்,
உணர் களில்	தன்	மயமாகிக்	கலந் 	விட்ட 	ேபால்	ஒ 	தத் பம்	அவள்	ஆடலில்
இ ந்த .	வீரட்டான	அபிநயத்தின்	 வில்	 த்திைர	பி த் க்	காட்ட	ேவண் ய
' னிப் '	என் ம்	விகற்பத்ைதத்	தாண் ,	அற் தமான	'உள்ளாளக்	 த்தில்
தன்ைன	மறந் 	லயித் க்	ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	ெதய்விகம்	கைலயாக	மாறித்



திகழ்ந் 	ெகாண் ந்த 	அவளிடம்.

ேசாழேகாப்பரேகசரி	தன்ைன	மறந் ,	தன்	நிைனைவ	இழந் 	பார்த் க்
ெகாண் ந்தான்.	கண்டன்	அ தன்,	அர ைடயான்,	பர ைடயான்
எல்ேலா ம்	ஏறக் ைறய	அேத	நிைலயில்தான்	இலயித்தி ந்தார்கள்.	ஆனால்,
த் 	அரங் க் 	ஏற்பா 	ெசய்த	ெகா ம்பா ர்	மன்னனின்	கண்கள்	மட் ம்

ஒன்றி ம்	ஊன்றிப்	பார்க்காமல்,	நாற் ற ம்	அைல	பாய்ந் 	ெகாண் ந்தன.
கனற்ேகாளங்கைளப்	ேபான்ற	அவ ைடய	ெபரிய	கண்கள்	அரங்கின்	ேம ம்,
தன்ேனா 	உடன்	வீற்றி ந்த	ேசாழன்	 தலியவர்கள்	ேம ம்	அரங்கின்
ெவளிப் றத் 	 ைழவாயில்	ேம ம்	மாறி	மாறி	நிைலக்காமல்	பார்த் க்
ெகாண் ந்தன.	இயற்ைகயிேலேய	அவ க் 	அப்ப 	ஒ 	 பாவம்.	 ட் 	ேபாட்ட
ைன	மாதிரிச்	சாதாரணமான	காரியங்க க்காகக்	 டப்	பதறி	அைல	பாய்கின்ற

மனம்	அவ க் .	கைலகைள	அ பவிக்க	ஆழ்ந் 	ஈ பட் த்	ேதா ம்	மனம்
ேவண் ம்.	அைலபா ம்	மன ள்ளவர்களால்	எந்தக்	கைலயி ம்	இந்த	மாதிரி
ஈ பட் 	இலயிக்க	 யா .	ெகா ம்பா ரானிடம்	அந்த	ஈ பா 	இல்ைல
என்பைத	அவன்	கண்கேள	விளக்கின.	 ணரீதியாகேவ	இப்ப 	எதி ம்	ஆழ்ந்
ஈ பட	 யாதவர்கள்	 ன்	ேகாபக்காரர்களாக ம்,	ஆத்திர ம்	உணர்ச்சி
ெவறி ம்	உைடயவர்களாக ம்	இ ப்பார்கள்.	ேதவராட் யின்	ஆடல்
ைவய பவத்தின்	உயர்ந்த	எல்ைலயில்	நிகழ்ந் 	ெகாண் ந்த .

அ ளாேவச ற் த்	தாேன	ெகாற்றைவ	என்ற	 ைனப்பால்	 ழன் 	 ழன் 	ஆ க்
ெகாண் ந்தாள்.	அவள்	மட் மா	ஆ ச்	 ழன்றாள்!	அவள்	ஆ ம்	ேபா
ெகாண்ைடயாக	 ந்தி ந்த	சடாம டத்தின்	ெகான்ைற	மலர்க்ெகாத் ம்,
பிைறச்சந்திரைனப்	ேபால்	தங்கத்தில்	ெசய் 	 ைனந்தி ந்த	அணி ம்,
ெசவிகளின்	நாக	 ண்டலங்க ம்	எல்லாம்	ஆ ச்	 ழன்றன.

பார்த் க்	ெகாண்ேடயி ந்த	ேசாழ க் க்	கண்களில்	நீர்	பனித் 	விட்ட .
உள்ளம்	ெநக் கி	உடல்	சிலிர்த்த .	மகாமன்னனான	ேகாப்பரேகசரி	பாராந்தக
ேசாழன்	எத்தைனேயா	அற் தமான	ஆடல்கைள	உைற ரி ம்
காவிரிப் ம்பட் னத்தி ம்	கண் க்கிறான்.	நாட் யக்	கைலயில்	தைலக்ேகால்
பட்ட ம்	(அக்காலத்தில்	நாட் யக்	கைலயில்	சிறந்த	ஆடல்	மகளிர்க் 	அரசனால்
அளிக்கப்ப ம்	வி ப்ெபயர்),	ெபாற் ம்,	ெபான்	ேமாதிர ம்	ெபற்ற	ெபரிய
ெபரிய	ஆடல்	மகளிரின்	ஆடல்கைளெயல்லாம்	அவன்	கண் க்கிறான்.
அைவெயல்லாம்	அவன்	உணர் க் க்	கிளர்ச்சி	மட் ேம	ஊட் ன.	அைவகளில்
இல்லாத	-	அைவகளி ம்	ேமம்பட்ட	ஏேதா	ஒன் 	இந்தத்	ேதவராட் யின்	ஆடலில்
இ ப்பதாக	அவ க் த்	ேதான்றிய .	ேதவராட் யின்	ஆடற்கைலயில்	ெவயில்
படாத	நீரின்	 ளிர்ச்சி	ேபால்	ெதய்விகப்	பண் 	விரவியி ந்த .	நீைரச்
டைவத் க்	 ளிர்ச்சிைய	நீக்கிச்	ெசயற்ைகயாகச்	 டாக் வ 	ேபால்	பாட் ,
த் ,	 லைம,	ஒவ்ெவா 	 ைறைய ம்	அறிவின்	ெவம்ைமயால்	 ேடற்றி

அைவகளிலி ந் ம்	ெதய்விகப்	பண்ைப	நீக்கிவி ம்	ேபா 	அைவ	சாதாரணமாகி



வி கின்றன.	அரங்கில்	ஆ க்ெகாண் ந்த	அந்தத்	ேதவராட் யின்	 கத்ைதப்
பார்க் ம்	ேபாேத	மைலயரசன்	மகளாகத்	ேதான்றிய	உைமயின்	கன்னித்
தவக்ேகாலம்	தான்	நிைன க் 	வந்த .	எப்ேபா ம்	ஏேதா	ெபரிய
இலட்சியங்க க்காகக்	கன 	கண் 	ெகாண் ப்ப 	ேபால்	இ ங்கிய	கண்கள்
நீள ம்,	கன்னிப்	ப வத் ப்	ேபைதைமயின்	அழ 	நிழலா ம்	ெநற்றி,	வ ந்த
நாசி,	வளர்ந்த	 வங்கள்,	கரந் 	நிற் ம்	சிரிப் ,	கனிந் 	சரிந்த	கன்னங்கள்.

ேதவராட் 	சந்நத	நிைலயில்	அ ற் 	ஏேதேதா	பிதற்றினாள்.	தங்க ைடய
ட்டணிையப்	பற்றி ம்,	ெதன்	திைசப்	பைடெய ப்ைபப்	பற்றி ம்	அதில்	ெவற்றி

ஏற்ப மா	ேதால்வி	ஏற்ப மா	என்பைதப்	பற்றி ம்	ேதவராட் யிடம்	 றி	ேகட்
நிமித்தம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	ேசாழன்	எண்ணியி ந்தான்.
தனக் ப்	பழக்கமில்லாத	காரணத்தால்	ெகா ம்பா ர்	மன்னைனவிட்ேட
அைவகைளத்	ேதவராட் யிடம்	ேகட்கச்	ெசய்யலாெமன் 	மனத் க் ள்	ஒ

க் 	வந்தவனாகத்	தன்	பக்கத்தில்	ெகா ம்பா ரான்	வீற்றி ந்த
ஆசனத்ைதப்	பார்த்த	ேசாழன்	ஏமாற்றமைடந்தான்.

அங்ேக	ெகா ம்பா ராைனக்	காணவில்ைல.	அவன்	வீற்றி ந்த	இ க்ைக
காலியாயி ந்த .	மற்ற	 வைர ம்	பார்த்தான்.	அவர்கள்	இந்த	உலகத்ைதேய
மறந் ,	ேதவராட் யின்	 த்தில்	ஆழ்ந்தி ந்தார்கள்.	அவ்வள 	அற் தமான
த்ைத	இரசிக்காமல்	ந வில்	எ ந்தி ந் 	ெகா ம்பா ரான்	எங்ேக

ேபாயி ப்பான்	என்ற	ேகள்வி ம்,	சந்ேதக ம்	ேசாழன்	மனத்தில்	உண்டாயின.
ேசாழ ைடய	கண்கள்	ெகா ம்பா ராைனத்	ேத ச்	 ழன்றன.	அவைனக்
காேணாம்.	 த்தரங்கின்	வாயிற் றம்	ேபாய்	அங் 	யாராவ 	ஆட்களி ந்தால்
அவர்கைள	அ ப்பிக்	ெகா ம்பா ராைன	அைழத் க்	ெகாண் 	வரச்
ெசய்யலாெமன்ற	ேநாகத்ேதா 	ேசாழன்	ெமல்ல	எ ந்தான்.

ஆனால்,	அந்தக்	கணேம	அவன்	எ ந்தி க்க	ேவண் ய	அவசியமில்லாமல்
ேபாய்விட்ட .	ெகா ம்பா ராேன	மிக	ேவகமாக	வாயிற் றத்திலி ந்
த்தரங்கத் க் ள்	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	அவன்	 கச்சாய ம்	நைடயின்

ேவக ம்	பரபரப்ைப ம்,	அவசரத்ைத ம்	காட் ன.	ெவளிேய	ெசல்வதற்காக
எ ந்தி ந்த	ேசாழன்	ம ப ம்	இடத்திேலேய	உட்கார்ந் 	ெகாண்டான்.	ேவகமாக
உள்ேள	பிரேவசித்த	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்	ேசாழன்	காத ேக	ேபாய்க்	 னிந்
ெம வாகப்	ேபசினான்:	"அரேச!	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	பலவீனத்ைத
மிைகப்ப த்தக்	 ய	ேவெறா 	ெசய்தி	சற் 	 ன் தான்	என்	கா க்
எட் ய ."

"அப்ப 	என்ன	ெசய்தி	அ ?"	ேசாழ ம்	ெம வான	 ரலிேலேய	ேகட்டான்.	"சில
நாட்க க் 	 ன்னால்,	இைடயாற் 	மங்கலம்	மகாமண்டேல வரர்	மாளிைகயில்
பா காக்கப்பட் 	வந்த	பாண் ய	மரபின்	 ந்தர	 ம்,	வீரவா ம்,	ெபாற்



சிம்மாசன ம்	தி ெரன் 	காணாமற்	ேபாய்விட்டனவாம்."

"யார்	வந் 	 றினார்கள்	இந்தச்	ெசய்திைய?"

"ெதற்ேகயி ந் 	நம்	ஒற்றர்களில்	ஒ வன்	வந் 	 றினான்.	நீங்கெளல்லாம்
த்தில்	ஈ பட் ந்த	ேபா 	இைடயில்	நான்	ெகாஞ்சம்	ெவளிேய	எ ந்

ெசன்ேறன்.	அேத	ேநரத் க் 	அந்த	ஒற்ற ம்	வந் 	ேசர்ந்ததனால்	அவைன
அங்ேகேய	நி த்திச்	ெசய்திைய	விசாரித் க்	ேகட் க்	ெகாண் 	வந்ேதன்."

"ஒ ேவைள	இந்தச்	ெசய்தி	இப்ப ம்	இ க்கலாமல்லாவா?	நம்ைமப்	ேபான்ற
வடதிைசயரசர்கள்	ெதற்ேக	பைடெய த் த்	ெதன்பாண் 	நாட்ைட	ெவன்
விட்டால்	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ேபாய்	 ைய ம்,	வாைள ம்,
சிம்மாசனத்ைத ம்	ேத 	எ த் க்	ெகாண் 	வி ேவாேமா	என்பதற்காக	இப்ப
ஒ 	ெபாய்ச்	ெசய்திைய	மகாமண்டேல வரர்	பரப்பியி ப்பார்."

"இ க்கா ,	அரேச!	வந்தி க் ம்	ஒற்றன்	 வைதப்	பார்த்தால்	உண்ைமயாகேவ
அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	ெகாள்ைள	ேபாயி க்கலாம்	என் 	தான்	ேதான் கிற ."

"எப்ப யி ந்தா ம்	நாம்	பைடெய ப் க் 	ஏற்பா 	ெசய்யத்தான்	ேபாகிேறாம்.
நமக் 	ஏன்	இந்தக்	கவைல?"	-	ேசாழ ம்	ெகா ம்பா ரா ம்	ேமற்கண்டவா
ெம வான	 ரலில்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேபா ம்	ேதவராட் யின்	ெகாற்றைவக்
த் 	நடந் 	ெகாண் தான்	இ ந்த .	அவள்	வலக்ைகயில்	திரி லத்தின்
ழற்சி ம்,	இடக்ைகயில்	உ க்கின்	ஒலி ம்	 ன்றவில்ைல,	 ைறயவில்ைல.

ேசாழ ம்	ெகா ம்பா ரா ம்	வீற்றி ந்த	இடத்தின்	பின் றத் ச்	 வரில்
அவர்கள்	தைலக் 	ேமல்	மானின்	கண்கைளப்	ேபால்	 வாரங்கள்	அைமந்த
பலகணி	ஒன் 	இ ந்த .

அ ற் 	ஆ க்	ெகாண்ேடயி ந்த	ேதவராட் 	தி ெரன் 	இ ந்தாற்	ேபாலி ந்
அந்த	மான்விழிப்	பலகணிையச்	 ட் க்	காட் 	'வீல்'	என் 	அலறிக்	 ச்சலிட்டாள்.
அந்தப்	பலகணிைய	ேநாக்கித்	தன்	திரி லத்ைத	ஓங்கிச்	 ழற்றினாள்;	பற்கைளக்
க த்தாள்;	கால்கைள	உைதத்தாள்.	திரி லத்ைதக்	 றி	பார்த் ச்	 ழற்றி	அந்தப்
பலகணிைய	ேநாக்கி	எறிந்தாள்.	எல்ேலா ம்	அவ ைடய	ேகாபத்தின்	காரணம்
விளங்காமல்	எ ந்தி ந் 	அந்தப்	பலகணிையப்	பார்த்த	ேபா 	அதன்
ந த் வராத்திலி ந் 	ஒளி	மின் ம்	இ 	கண்கள்	ேவகமாகப்	பின் க்
நகர்ந்தன.
----------	
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அன்ைறக்ெகா 	நாள்	ெசம்பவழத்	தீவின்	கைட	வீதியில்	அந்த	 ன் 	 ரட்
மனிதர்கள்	ேபசிக்	ெகாண் 	ேபான	ேபச்ைசக்	ேகட்டதிலி ந் 	மதிவதனிக் க்
கவைல ம்	பய ம்	அதிகமாயி ந்தன.	அந்தப்	ேபச்ைச	ஒட் க்	ேகட்பதனால்
இப்ப ப்	 க்	கவைலக ம்,	பய ம்	ஏற்ப ம்	என் 	ெதரிந்தி ந்தால்	 தலிேலேய
ஒட் க்	ேகட்காமல்	இ ந்தி ப்பாள்.

ெகாம் 	 ைளக்காத	 ட் ப்	ப வத் ப்	 ள்ளிமான்	ேபால்	அவலமற் க்
கவைலயற் 	அந்தத்	தீவின்	எழிலரசியாய்த்	 ள்ளித்	திரிய	ேவண் ய
அவ க் க்	கவைல	ஏன்?	பயம்	ஏன்?	கலக்கம்	ஏன்?	எவைனப்	பற்றிய
நிைன கள்	அவள்	ெநஞ்சில்	நிரந்தரமாக	ஓ க்ெகாண் க்கின்றனேவா,
அவைனேய	ெகாைல	ெசய்வதற் 	 யல்கிறவர்கைளப்	ேபால	அவர்கள்	ேபசிக்
ெகாண் 	ெசன்றதனால்தான்	அவள்	கவைலப்பட்டாள்,	பயந்தாள்,	கலங்கினாள்.
அந்த	 ரடர்க ைடய	ேபச்ைச	ஒட் க்	ேகட்ட	நாளிலி ந் 	அவ க் 	ஒ
காரிய ம்	ஓடவில்ைல.

'ஐேயா!	அந்த	 ரடர்களால்	ந க்கடலில்	அவ ைடய	கப்ப க் 	ஒ 	 ன்ப ம்
ேநராமலி க்க	ேவண் ேம!	அவர்கள்	ைகயில்	அகப்பட் க்	ெகாண்டால்	அவைரக்
ெகால்லாமல்	விடமாட்டார்கேள?	அவ ைடய	விேராதிகள்	எவேரா	அவைரக்
ெகான் 	வி வதற்ெகன்ேற	அந்த	 ரட் 	ஆட்கைளத்	 ண் 	விட்
அ ப்பியி க்கிறார்கள்	ேபாலி க்கிற .	எல்லா	நன்ைம ம்	ெகா க் ம்	அந்த
வலம் ரிச்	சங் 	அவர்	ைகயிலி க்கிற	வைர	அவைர	எந்தப்	பைக	என்ன	ெசய்
விட	 ம்?	கட ளின்	க ைண ம்,	அவைரேய	நிைனத் க்	ெகாண் க் ம்
என 	நல்ல	கால ம்	தான்	அவைரக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்'	என் 	தாேன
தனக் ள்	சிந்தித் ச்	சிந்தைனச்	 ட் ல்	ெவந் 	ெகாண் ந்தாள்	மதிவதனி.
அதன்	காரணமாக	எந்தக்	காரியத்ைதச்	ெசய்தா ம்	 ய	நிைன 	இன்றிச்	ெசய்
ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	சிந்தைன	ஓரிடத்தி ம்,	ெசயல்	ஓரிடத்தி மாகப்
ைபத்தியக்காரி	ேபால்	கைடயி ம்	வீட் ம்,	கடற்கைர	மணற் ன் களி ம்
திரிந் 	ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	அந்தத்	தீவின்	கைரேயாரத்	ெதன்ைன
மரங்களிலி ந் 	பறந் 	ெசல் ம்	கிளிகளின்	 ட்டங்கைளப்	பார்க் ம்
ேபாெதல்லாம்,	'என்	மனத் க் ம்	இப்ப 	வானெவளியில்	நீந்திக்	கீேழ ள்ள
கடைலக்	கடந் 	பறந் 	ெசல் ம்	ஆற்றல்	இ ந்தால்	ேவகமாகப்	பறந் 	ேபாய்
அவ ைடய	ேதாளின்	மீ 	உரிைமேயா 	உட்கார்ந் 	ெகாண் ,	அந்த	 ரடர்கள்
அவைரத்	ேத க்	ெகாண் க் ம்	இரகசியத்ைதக்	காேதா 	ெசால்லி	எச்சரித்
வி ேவன்'	என் 	எண்ணி	ஏங் வாள்.	அவ ம்	ஒ 	கிளிதான்.	ஆனால்	பறக் ம்
கிளி	இல்ைலேய,	ேபசிச்	சிரித் 	உணர்ந் 	நடக் ம்	ெபண்	கிளியாயிற்ேற	அவள்!



'தைலைய	அ த் ம்	பாரமான	 ைமகைளத்	தாங்கிக்	ெகாண் 	 டப்
ெபா ைமயாக	நீண்ட	 ரம்	நடந் 	விட	 கிற .	ஆனால்	கனேமா,	பாரேமா
உைறக்காத	எண்ணங்கைள ம்,	ஆைசகைள ம்,	ஏக்கங்கைள ம்	 மந்
ெகாண் 	மட் ம்	ெபா ைமயாக	வாழ	 வதில்ைலேய?	நிைனவின்
ைமக க் 	அவ்வள 	கனமா?	அவ்வள 	பாரமா?'	மதிவதனியால்	தாங்க
யவில்ைல.

சில	நாட்களாகேவ	அவள்	ஒ 	மாதிரி	ஏக்கம்	பி த் ப்	ேபாய்க்	கிடப்பைத
அவ ைடய	தந்ைத ம்,	அத்ைத ம்	உணர்ந் 	ெகாண்டனர்.	அந்தப்	ெபண்ணின்
ரண் க் ம்	பி வாதத் க் ம்	பயந் 	அவளிடம்	ஒன் ம்	ேகட்கவில்ைல

அவர்கள்.	எைதயாவ 	வற் த்திக்	ேகட்டால்	அ வி வாேளா	என் 	பயம்
அவர்க க் .

அன் 	நண்பகலில்	மதிவதனியின்	அத்ைத	ஒ 	 டைல	நிைறய	அ க்
மல்லிைகப்	 க்கைளக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த் ,	"மதிவதனி!	இவற்ைற	உன்
ைகயால்	அழகாகத்	ெதா த் க்	ெகா ,	பார்க்கலாம்.	இன் 	மாைல	நான்
கடற்கைரயி ள்ள	ஏ 	கன்னிமார்	ேகாவி க் ப்	ேபாய்	ேநர்த்திக்	கடன்	ெச த்தி
வழிபட் விட் 	வரேவண் ம்.	எல்லாம்	உனக் 	நல்ல	இடத்தில்	ெகா நன்
வாய்த் ப்	ெப 	வாழ் 	வாழேவண் ேம	என்பதற்காகத்தான்"	என் 	 றி
ேவண் க்	ெகாண்டாள்.

அத்ைதயின்	ேவண் ேகாைள	ம க்க	 யாமல்	மதிவதனி	உட்கார்ந் 	ெகாண்
நாைர	எ த் 	மலைரத்	ெதா க்க	ஆரம்பித்தாள்.	ைக	மலர்கைளத்	ெதா த் க்
ெகாண் க் ம்	ேபாேத	மனம்	நிைன கைளத்	ெதா க்க	ஆரம்பித்த .	மனம்
ஏதாவெதான்றில்	ஒ ைமயாகக்	 வி ம்	ேபா 	அந்த	ஒன்ைறத்	தவிர
இரண்டாவதாகச்	ெசய்யப்ப ம்	காரியம்	சரியாக	நைடெபறா .	பராக் ப்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	சிந்தைனயில்	 ழ்கியி ந்த	மதிவதனி	 க்கைள	எ த் 	 வைத
மறந் 	ெவ ம்	நாைரேய	மாற்றி	மாற்றிச்	 க்கிட் 	 ந் 	ெகாண் ந்தாள்.
தற்ெசயலாக	அந்தப்	பக்கமாக	வந்த	அவ ைடய	அத்ைத,	அவள்	 த்ெதா த் க்
ெகாண் ந்த	அழைகப்	பார்த்த ம்	ெபா க்க	 யாமல்	சிரித் 	விட்டாள்.

"நீ	 த்ெதா க்கிற	சீைரப்	பார்த்தால்	சிரிப் த்தான்	வ கிற .	ஏேதா	நிைனவில்
எங்ேகேயா	கவனத்ைத	ைவத் க்	ெகாண் 	ெவ ம்	நாைர	வைளத் 	வைளத்

ந் 	ெகாண் க்கிறாேய	அம்மா!	நீ	காரியம்	ெசய்கிற	அழ 	மிக ம்	நன்றாக
இ க்கிற .	நா ம்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	தான்	இ க்கிேறன்,	நாைலந்
நாட்களாக	நீ	பித் ப்	பி த்தவைளப்	ேபால்	இ க்கிறாய்.	ேவளா	ேவைளக்
உண்ண	வ வதில்ைல.	இந்த	வயதான	காலத்தில்	அண்ண க் 	உதவியாகக்
கைடக் ப்	ேபாக	மாட்ேடெனன்கிறாய்.	கால்	க க்கச்	 ற்றிக்	ெகாண் க்கிறாய்.



நீ	எப்ேபா 	வீட் க் த்	தி ம்பி	வ வாய்,	எப்ேபா 	ெவளிேய	ேபாவாய்	என்பேத
எனக் ம்	அண்ண க் ம்	ெதரியாமற்	ேபாய்விட்ட .	உன்ைனப்	ேபால்	ப வம்
வந்த	ெபண் க் 	இந்தப்	ேபாக் 	நல்லதில்ைல."

அவைளப்	பற்றித்	தன்	மனத்திலி ந்த	 ைறகைள	அவள்	 ன்ேப	ெசால்லித்
தீர்த் 	விட்டாள்	அத்ைத.

க்கைளேய	ெதாடாமல்	தான்	ெவ ம்	நாைர	 ந் 	ெகாண் ப்பைத	உணர்ந்த
ேபா 	மதிவதனிக் 	ெவட்கம்	பி ங்கித்	தின்ற .	 தலில்	ஐந்தா 	கண்ணிகள்
	ைவத் த்	ெதா த்தி ந்தாள்.	அதன்	பின் 	ெவ ம்	நாரில்	தான்	வரிைசயாக
ச் கள்	வி ந்தி ந்தன.	தப்பித்தவறி	இ 	மாதிரி	அத்ைதயின்	வாயில்

வி ந் 	விட்டால்	நிைறயப்	ேபச் 	வாங்கிக்	கட் க்	ெகாள்ளாமல்	மீள
யாெதன் 	அவ க் த்	ெதரி ம்.

"ஏேதா	ெதரியாமல்	ெசய் 	விட்ேடன்	அத்ைத!	ெகாஞ்சம்	நிைன 	த மாறி
விட்ட .	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	எல்லாப்	 க்கைள ம்	விைரவாகத்	ெதா த் க்
ெகா த் 	வி கிேறன்"	என் 	 கத்தில்	மலர்ச்சிைய	வரவைழத் க்	ெகாண்
றினாள்	மதிவதனி.

"ெகாஞ்சம்	என்ன?	சில	நாட்களாகேவ	நீ	 க்க	 க்க	நிைன த்	த மாறிப்
ேபாய்த்தாேன	திரிகிறாய்?	அந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக	விைலக் 	வாங்கிக்	ெகாண்
ேபான	இைளஞைன	நீ	இன் ம்	மறக்கவில்ைல	ேபாலி க்கிற .	அவைன
நிைனத் க்	ெகாண் 	தான்	நீ	இவ்வள 	ஆட்ட ம்	ேபா கிறாய்.	நா ம்
அண்ண ம்	உன்ைன	எவ்வளேவா	கண் த் ப்	பார்த் விட்ேடாம்.	நீ	எங்கள்
கண் ப்ைபக்	ேகட் த்	தி ந் கிற	ெபண்ணாகத்	ெதரியவில்ைல.	நடக்கக் ய
காரியத்ைதயா	நீ	நிைனக்கிறாய்?	நீ ம்	உன்	தந்ைத ம்	ெசால்வதிலி ந் 	அந்த
இைளஞன்	ெபரிய	ெசல்வக்	 ம்பத் ப்	பிள்ைளயாயி க்க	ேவண் ெமன்
ெதரிகிற .	ெதன்	திைசக்	கடலில்	எங்ேகா	ஒ 	 ைலயில்	இ க் ம்	இந்தச்	சி
தீவில்	உன்ைனப்	ேபால்	ஒ 	ெபண்ைணச்	சந்தித்தைத	எப்ேபாேதா	மறந்
ேபாயி ப்பான்	அவன்.	அவைனேய	நிைனத் க்	ெகாண் 	ஏங் ம்	அசட்
எண்ணங்கைள	இந்த	விநா யிேலேய	விட் வி .	நமக் 	எட்டாத	ெபா ைள,
நம்மால்	எட் 	எ க்க	 யாத	உயரத்தில்	இ க் ம்	அழைக,	நாம்	நிைனத்
உ கிப்	பயெனன்ன?	இரண் 	ைகக ம்	 டமாகிக்	கால்	ெநாண் யான	ஊைம
ஒ வன்	தனக் 	எதிேர	உள்ள	பாைறயில்	 ைவயான	'ப ெவண்ெணய்'	உ ட்
ைவத்தி ப்பைதப்	பார்க்கிறான்.	ெவயிலில்	ெவண்ெணய்	உ கிப்	பாைறயில்
வீணாகி	வழிகிற .	அவனால்	என்ன	ெசய்ய	 ம்.	தான்	உண்ணக்	ைககள்
இல்ைல;	நடந் 	ெசல்லக்	கால்கள்	இல்ைல,	பிறைரக்	 ப்பிடலாெமன்றாேலா	வாய்
ஊைம.	சாத்தியமில்லாத	ஆைசகேளா 	ேபாரா 	என்ன	நன்ைம	விைளயப்
ேபாகிற ,	ெபண்ேண?	அந்த	இைளஞைனப்	பற்றிய	ஆைசகைளத்	ெதாைலத் த்



தைல கிவிட் 	எப்ேபா ம்	ேபால்	நீ	பைழய	மதிவதனியாக	மாறிவி .	நான்	உன்
கத்தில்	மலர்ச்சிையக்	காண	ேவண் ம்.	உன்	உதட் ல்	சிரிப்ைபக்	காண

ேவண் ம்.	உன்	வாயில்	கலகலப் 	நிைறந்த	பைழய	 ம் ப்	ேபச்ைசக்	ேகட்க
ேவண் ம்.	உன்	நைடயில்	பைழய	 ள்ளைலக்	காணேவண் ம்.	இன்ேற	இந்தக்
கணேம	நீ	பைழய	மதிவதனியாக	மாறிவி .	கைடக் ப்	ேபா;	பைழய

ப்ேபா 	விற்பைனையக்	கவனி.	அண்ண க் 	மகள்,	மகன்	இரண்டாக ம்
இ ப்பவள்	நீ	ஒ த்திதான்.	இப்ப ச்	ேசாக	நாடகம்	ந த் 	அண்ணைன ம்
என்ைன ம்	ேவதைனப்ப த்தாேத."	அத்ைத	தன்	உள்ளத்தின்
உணர்ச்சிகளாயி ந்த	ஆத்திரம்,	ேவதைன,	ஆவல்	எல்லாவற்ைற ம்	அடக்க

யாமல்	அந்தப்	ெபண்ணின்	 ன் 	ெகாட் த்	தீர்த் 	விட்டாள்.	அத்ைதயின்
ேபச் க் 	மதிவதனியிடமி ந் 	பதில்	வரவில்ைல.	 ழங்காைலக்	 த்தைவத்
அதன்ேமல்	 கத்ைதப்	 ைதத் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந்தி ந்தாள்	அவள்.	ெமல்லிய
வி ம்பல்	ஒலி	அத்ைதயின்	ெசவிகளில்	வி ந்த .

"என்ன ,	ெபண்ேண?	இதற்காகவா	அ கிறாய்?	அ ைக	வ ம்ப 	நான்	என்ன
ெசால்லிவிட்ேடன்	இப்ேபா ?"	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	கீேழ	 னிந் 	அவள்
கத்ைத	நிமிர்த்தினாள்	அத்ைத.	அவ ைடய	விழிகள்	கண்ணீர்க்	 ளங்களாக

மாறியி ந்தன.	கண்களில்	அ ம்பிய	கண்ணீர்	அ ம் கள்	ெச களில்	அ ம்பி
மலர்ந்த	மலர்களில்	உதிர்ந்தன.

"யாராவ 	இதற்காக	அ வார்களா?	ேகாவி க் க்	ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ய
மலர்களின்	 ய்ைம	ெக ம்ப யாக	இப்ப 	இவற்றின்	ேமல்	கண்ணீைரச்
சிந் கிறாேய?	நீ	ெசய்கிற	காரியம்	உனக்ேக	நன்றாயி ந்தால்	சரிதான்"	என்
க ந் 	ெகாண்ேட	அவள்	 ந்தைலக்	ேகாதிவிட் ச்	சரி	ெசய்தாள்	அத்ைத.

அந்தச்	சமயத்தில்	ெவளிேய	ெசன்றி ந்த	மதிவதனியின்	தந்ைத	வீட் க் ள்
ைழந்தார்.

"மதிவதனி!	எதற்காக	அம்மா	இப்ப 	உன்	அத்ைதயிடம்	அ 	 ரண் 	பி த் க்
ெகாண் க்கிறாய்?"	என் 	அவர்	ேகட்டார்.

"அண்ணா!	உங்கள்	ெபண் க் 	நீங்கள்	தான்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	அவ ைடய
நிைன க ம்,	கன க ம்	இப்ேபா 	இந்தத்	தீவிேலேய	இல்ைல.	 ன்ைனப்
ேபால்	சிரிக்காமல்,	ேபசாமல்,	கலகலப்பாக	இ க்காமல்,	எப்ேபா ம்	'அவைன'ேய
நிைனத் ப்	 ங்கிக்	ெகாண் க்கிறாள்.	கடற்கைரக்	கன்னிமார்	ேகாயி க் ப்
ேபாவதற்காகப்	 த்ெதா க்கச்	ெசான்ேனன்.	ெதா ப்பதற்காக	உட்கார்ந்தவள்	 ய
நிைனேவ	இல்லாமல்	 ைவ	மறந் 	ெவ ம்	நாைர	 ந் 	ெகாண் க்கிறாள்.
'இப்ப ெயல்லாம்	இ க்காேத.	அவைன	மறந் விட் 	 ன்ேபால்	இ '	என்
கண் த்ேதன்.	அதற் த்தான்	இந்தப்	பலமான	அ ைக!"



தன்	தங்ைக	 றியைதக்	ேகட் 	மதிவதனியின்	தந்ைத	சிரித்தார்.	"இந்த	மாதிரி
வய ப்	ெபண்கைள	இத்தைகய	அ பவங்களிலி ந் 	கண் த் 	மட் ம்	தி த்தி
விட	 யா .	தன்ைன	நிைனக்காதவைனத்	தான்	நிைனத் 	ஏமாந்த
ெபண்களின்	கைதகள்	உலகத்தில்	அதிகமாக	இ க்கின்றன.	அந்தக்	கைதகளில்
ஒன்றாக	என்	அ ைமப்	ெபண்ணின்	நிைன க ம்	ஆகிவிடக் டாேத
என்ப தான்	என் ைடய	கவைல.	நிைனப்பைத	அைடவ 	ஒ 	தவம்;	ஒ
னிதமான	ேவள்வி	அ .	நிைனத் 	நிைனத் 	அந்த	நிைன கைள	உ ேவற்றி
வ ேவற்றி	எண்ணியைத	அைடந்ேத	தீ ம்	ஆைசத்	தவத் க் ப்	பி வாதம்
நிைறய	ேவண் ம்.	அந்த	அன் மயமான	தவத்ைத	விடாப்பி யாகப்	பி த் க்
ெகாண் 	ெவல் ம்	ெதம் 	இதிகாச	காலத் ப்	ெபண்க க் 	இ ந்த .
சீைதக் ம்,	பாஞ்சாலிக் ம்,	ஓரள 	ச ந்தைலக் ம்	இ ந்த	அந்தத்	ெதம்
ெசம்பவழத்	தீவின்	ஏைழப்	பரதவனான	என் ைடய	மக க் 	இ ந்தால்
அவ ைடய	நல்விைனதான்	அ .	சீைத ம்	பாஞ்சாலி ம்	ச ந்தைல ம்
நிைனத்தவர்கைள	அைடய	மட் ம்	தான்	 ந்த .	சாவித்திரிேயா	அவர்களி ம்
ஒ 	ப 	ேமேல	ேபாய்விட்டாள்.	தான்	அைடந்த	ஆடவைனத்	தன்	நிைன த்
தவத்தால்	 ற் வனிடமி ந்ேத	மீட்க	 ந்த 	அவளால்.	ெதய்விகக்	காதலின்
ெவற்றிக் 	இத்தைகய	நிைன 	வன்ைம	ெபண்க க் 	ேவண் ம்.	சிறிய
ஆைசகளில்	மனம்	ைவத் விட்டால்	நிைன க க் 	ஆற்றேல	உண்டாவதில்ைல.
நீ ம்	நா ம்	இவைளக்	கண் ப்பைத	இன்ேறா 	விட் விட	ேவண் ம்.	இவ்வள
வய 	வந்த	ெபண்ைணக்	கண் ப்ப ம்	அநாகரிகமான .	இவ ைடய
நிைன கேள	இவ க் 	விைள 	கற்பிக்கட் ெமன் 	விட் 	வி வ தான்
நல்ல ."	ஒன்றி ம்	பட் க்	ெகாள்ளாதவர்	ேபால்	தன்	தங்ைகயிடம்	 றிய	அவர்
மதிவதனியின்	பக்கமாகத்	தி ம்பி,	"மதிவதனீ!	நீ	ஏன்	அ கிறாய்?	நீ	இன் ம்
ழந்ைதயில்ைலேய?	தாையத்	தவிர	ேவ 	நிைனவில்லாதவைர	ெபண்

ேபைதயாயி க்கிறாள்.	தந்ைத	உடன்பிறந்ேதார்,	விைளயாட் ப்	ெபா ள்	-
எல்லாவற்ைற ம்	கடந் 	தன்ைனத்	தவிர	இன்ெனா 	ஆண்மகைன	நிைனக்கத்
ெதாடங் ம்	ேபா 	ேபைத	 ைமெபற்ற	ெபண்ணாகி	வி கிறாள்.	இப்ேபா 	நீ
ஒ 	ெபண்.	உன்	நிைன க் 	நீ	ஒர்	ஆண்மகைனத்	ேத 	உ தியாக் .	அ தான்
நான்	உனக் க்	 ம்	அறி ைர.	இனிேமல்	நான்	உன்ைனக்	கண் க்கப்
ேபாவதில்ைல.	பய த்தப்	ேபாவதில்ைல.	அந்த	இைளஞன்	உன்ைன	மறந்
வி வாெனன் 	ெசால்லிக்	கலக்கமைடயச்	ெசய் ம்	வழக்கத்ைத ம்	இந்த
விநா யிலி ந் 	நான்	விட் வி கிேறன்."

தந்ைதயின்	அந்தப்	ேபச்ைசக்	ேகட்ட டன்	மதிவதனிக் 	உடல்	சிலிர்த்த .	ைத
மாதத் 	ைவகைறயில்	கடலில்	நீரா ன 	ேபால்	இ ந்த .

"அப்பா..."	என் 	உணர்ச்சி	ேமலிட் க்	 விக்	ெகாண்ேட	எ ந் 	ஓ 	வந் 	அவர்
கால யில்	 ண் 	வி ந்தாள்	அவள்.	"நிைனைவ	உ தியாக் .	நிைனப்பைத



அைடவ 	ஒ 	தவம்"	என்ற	ெசாற்கள்	அவள்	ெசவிைய	விட் 	நீங்காமல்	நித்திய
ஒலியாகச்	 ழன் 	ெகாண் ந்தன.	தன்	எண்ணத்தின்	இலட்சியமான	காதலில்
ெவற்றிெபற	ஒ 	 திய	க வி	கிைடத் விட்ட .	அவைன	அைடவதற்
அவ க் 	ஒ 	 திய	உண்ைமைய	அவள்	தந்ைத	 றிவிட்டார்.

"அப்பா!	'இதிகாச	காலத் க் ப்	பின் ம்	நிைனைவத்	தவமாக்கி,	நிைனத்தவைன
அைட ம்	இலட்சியக்	காத க் 	உதாரணமாகச்	ெசம்பவழத்	தீவில்	ஒ 	ெபண்
பிறந்தி ந்தாள்'	என் 	என்ைன ம்	எ த் க்காட்டாகக்	 வதற் த்	த ந்தப
நான்	வாழ்ந் 	காட் விடப்	ேபாகிேறன்.	அப்பா!	அப்ப 	ஒ 	வாழ்க்ைக	வாழ்ந் விட
ேவண் ெமன் 	பி வாதம்	இப்ேபாேத	எனக் 	உண்டாகிவிட்ட "	-	அவ ைடய
பாதங்களில்	தன்	கண்ணீர்	ஒ க	ஆேவசத்ேதா 	உ தியான	 ரலில்	கதறினாள்
மதிவதனி.

"எ ந்தி ,	அம்மா!	காலம்	உன்	நிைன க் 	ெவற்றிையக்	ெகா க்கட் ம்"	என்
அைமதியாகக்	 றி,	அவள்	பி யிலி ந் 	தம்	பாதங்கைள	வி வித் க்	ெகாண்
வீட் ன்	உட்பக்கமாக	நடந்தார்	அவர்.	மதிவதனியின்	அத்ைத	ஒன் ம்	ெசால்லத்
ேதான்றாமல்	 னியத்ைத	ெவறித் ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றாள்.

அன்ைறக் 	மாைலயில்	தன்	அத்ைதேயா 	கடற்கைரயி ள்ள	ஏ
கன்னிைககளின்	ேகாயி க் ப்	ேபாயி ந்தாள்	மதிவதனி.	ஏ 	கன்னியர்
ேகாவிலின்	வாசலில்	ஒ 	பைழய	 ன்ைன	மரம்	இ ந்த .	மிக ம்	வயதான	மரம்
அ .	அதன யில்	மணற்	பரப்பில்	தி மணமாகாத	கன்னிப்	ெபண்கள்	தங்கள்
மனத்தி ள்ள	எண்ணம்	நிைறேவ மா	என் ம்,	நிைன க் 	இைசந்த	கணவன்
கிைடப்பானா	என் ம்	' டல்	இைழத் 'ப்	பார்ப்ப 	வழக்கம்.	 டல்	இைழத் ப்
பார்த்தலாவ :	மணற்பரப்பில்	கிழக் த்	திைச	ேநாக்கி	அமர்ந் 	ெகாண் ,
இரண் 	கண்கைள ம்	 	வழிப ம்	ெதய்வத்ைத	மனத்தில்	தியானித் ,	வல
ைக	ஆள்	காட் 	விரலால்	மணற்பரப்பில்	 ட்டாம்	ேபாக்கில்	ஒ 	வட்டம்
ேபா வ .	ேகாட்ைடத்	ெதாடங்கிய	 னியில்	விலகாமல்	ஒ ங்காக	வந்
ெபா ந்தி	வட்டம்	 ைமயாக	 	ெபற்றால்	எண்ணிய	காரியம்	ெவற்றி	ெப ம்
என் 	தீர்மானித் க்	ெகாள்ளலாம்.

அத்ைதக் த்	ெதரியாமல்	 ன்ைன	மரத்த யில்	 டல்	இைழத் ப்	பார்த் 	விட
ேவண் ம்	ேபால்	ஆவல்	 த்த 	மதிவதனிக் .	வரிைசயாக	இ ந்த	ஏ
கன்னியரின்	சிைலக க் ம்	 	அணிவித் 	விட் 	அத்ைத	கண்கைள	 த்
தியானித் க்	ெகாண் 	நின்ற	ேபா 	ெமல்ல	ெவளிப்	பக்கமாக	ந விப்	 ன்ைன
மரத்த 	மணற்பரப் க் 	வந்தாள்	அவள்.	அத்ைத	தி ம்பி	வந் 	பார்த் விடப்
ேபாகிறாேள	என்ற	பய ம்,	ெவட்க ம்	பதற்றத்ைத	உண்டாக்கின.	கண்கைள

னாள்.	பளபளப்பான	இைமத்	ேதாள்களின்	க ம்	ப ைமச்	சி 	நரம் கள்	 ய
கண்களின்	அழைகக்	காட் ன.	வல 	ைக	விரல்கள்	பயத்தால்	ந ங்கின.	உடல்



வியர்த்த .	ெநஞ் 	ஆவலால்	ேவகமாக	அ த் க்ெகாண்ட .	வல 	ைக	ஆள்
காட் 	விரலால்	வட்டத்ைத	மணலில்	கீறிவிட் க்	கண்கைள	ஆைசேயா 	திறந்
பார்த்தாள்.	என்ன	ஆச்சரியம்?	ஆரம்பித்த	 னிேயா 	ேகா 	சரியாகப்	ேபாய்ப்
ெபா ந்தி	வட்டம்	ஒ ங்காக	 ந்தி ந்த .	அந்த	வட்டத்ைத	ைவத்த	கண்
வாங்காமல்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	தன்	அன் க் ரியவன்	அன்
கப்பல்	ேமல்	தளத்திலி ந் 	ஊதிய	சங்கின்	ஒலி	ம ப ம்	ேகட்ப 	ேபால்	ஒ
பிரைம	ஏற்பட்ட 	அவ க் .	 டல்	 யதால்	உண்டான	 கலத்தால்
மதிவதனி	அைதேய	பார்த் ப்	 ரித் க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	பின்னால்	யாேரா
சிரிக் ம்	ஒலி	ேகட்ட .	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்.	அவ ைடய	அத்ைத	நின்
ெகாண் ந்தாள்.	அவ க் 	ெவட்கம்	தாங்க	 யவில்ைல.
-------	
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சக்கேசனாபதி	பதறிப்	ேபானார்.	ந க்கடலில்	 மார	பாண் ய க் 	அப்ப 	ஒ
நிைல	ஏற்ப ெமன் 	அவர்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	சில ைடய	உடல்	இயல் க் த்
ெதாடர்ந்தாற்	ேபால்	கடலில்	பயணம்	ெசய்வ 	ஒத் க்	ெகாள்ளா .
இராசசிம்ம க் க்	கடற்	காய்ச்சல்	வ வதற்கான	அறி றிகள்	இ ந்தைத	 ன்
ட் ேய	அவர்	உணர்ந் 	ெகாண்டார்.	 ண் 	 ண் 	ப த் க்

ெகாள்வைத ம்,	ேசார்வைடந் 	ெதன்ப வைத ம்	ெகாண்ேட	கடற்	காய்ச்சல்
வரலாெமன் 	அ மானித்தி ந்தார்.	ஆனால்	அ 	இவ்வள 	க ைமயான
நிைலக் 	வந் வி ெமன் 	அவர்	நிைனக்கவில்ைல.

அன் 	மாைல	ேநரத் க் ள்	காய்ச்சல்	மி தியாகி	விட்ட .	 மார	பாண் யன்
தன்	நிைனவின்றிக்	கிடந்தான்.	ஏற்ெகனேவ	அவ க் 	ஒற்ைற	நா யான	உடல்.
காய்ச்சலின்	ெகா ைமயால்	அந்த	உடல்	அல்லித்	தண்டாகத்	 வண்
ேபாய்விட்ட .	ெவ ம்	காய்ச்சேலா 	மட் ம்	இ ந்தால்	பரவாயில்ைல.	மன
உைளச்ச ம்	ேசர்ந் 	ெகாண்ட .	'தன்	ெசயைலப்	பற்றித்	தாய்	என்ன
நிைனப்பாள்?	மகாமண்டேல வரர்	என்ன	நிைனப்பார்?	அன்ைப	எல்லாம்	அள்ளிச்
ெசாரிந் 	ஒட் க்	ெகாண் 	பழகிய	மகாமண்டேல வரரின்	அ ைமப்ெபண்
ழல்வாய்ெமாழி	என்ன	எண் வாள்?'	என் 	இத்தைகய	கவைலகள்	ேவ
மாரபாண் யன்	மனத்ைதக்	கலக்கியி ந்தன.	அவன்	கப்பல்	தளத்தில்	ப த் க்

ெகாண் 	தன்ைன	மறந் 	உறங்கிய	ேபா 	ஒ 	கன 	கண் ந்தாேன,	அந்தக்
கன ம்	அவன்	உள்ளத்ைதக்	 ழப்பிக்	ெகாண் ந்த .

காய்ச்சல்,	ேசார் ,	கலக்கம்,	 ழப்பம்	எல்லாவற் க் ம்	ந வில்	அவன்	ெநஞ் க்
ஆ தலான	நிைன 	ஒன் ம்	ேகாைடயின்	ெவப்பத்தினிைடேய	சி சி க் ம்
ெதன்றைலப்	ேபால்	ஊ விக்	ெகாண் ந்த .	அந்த	நிைன ...?	அ 	தான்
மதிவதனி	என்ற	இனிய	கன !	ப த்த	மாங்காயில்	காம்ேபாரத் ச்
ெசங்கனிகளின்	ெச ைம	ேபால்	கன்னங்	 ழியச்	சிரிக் ம்	மதிவதனியின்
கன்னிச்	சிரிப் 	 னா ம்	திறந்தா ம்	அவன்	இைமக க் ள்ேளேய	நிைறந்
நின்ற .	 க் ள்	மர்மமாக	மைறந் 	நிற் ம்	ந மணம்	ேபால	அந்தப்
ெபண்ணின்	சிரிப் க் ள்	'ஏேதா	ஒன் '	மைறந்தி ந் 	தன்ைனக்	கவர்வைத
அவன்	உணர்ந்தான்.	காய்ச்சலின்	ெவப்பம்	அவன்	உடெலங் ம்	கனன்ற .
மதிவதனிையப்	பற்றிய	நிைனேவா	அவன்	உள்ளெமங் ம்	 ளிர்வித்த .
சக்கேசனாபதி	அவன்	தைலப்பக்கத்தில்	கன்னத்தில்	ஊன்றிய	ைக டன்
அமர்ந்தி ந்தார்.

மார	பாண் யைன ம்	அவன்	ெகாண் 	வ ம்	பாண் ய	மரபின்	அர ரிைமச்



சின்னங்கைள ம்	பத்திரமாக	ஒ 	 ைற மின்றி	ஈழ	நாட் க் க்	ெகாண்
ேபாய்ச்	ேசர்க் ம்	ெபா ப் 	அவ ைடய 	தாேன?	அவர்	கவைலப்படாமல்	ேவ
யார்	கவைலப்பட	 ம்?	இலங்ைகப்	ேபரரசன்	காசிபனின்	உயிர்	நண்பனான
இராசசிம்மைனக்	கடற்	காய்ச்சேலா 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	அவன்	 ன்
நி த்தினால்	அவ ைடய	ேகாபம்	 வ ம்	சக்கேசனாபதியின்	ேமல்	தான்
தி ம் ம்.

காசிப ைடய	ேகாபத் க் 	ஆளாக	ேநரிடாமல்,	கப்பல்	ஈழமண்டலக்	கைரைய
அைட ன்ேப	 மார	பாண் ய க் ச்	 கம்	ஏற்பட் 	அவன்	பைழய
உற்சாகத்ைதப்	ெபற	ேவண் ெமன் 	எல்லாத்	ெதய்வங்கைள ம்	மனத் க் ள்
ேவண் க்	ெகாண் ந்தார்	சக்கேசனாபதி.	இளவரசன்	இராசசிம்மனின்	உட க்
அதிர்ச்சி	ஏற்படாமல்	இ க்க	ேவண் ெமன்பதற்காகக்	கப்பைலக்	 ட
ேவகத்ைதக்	 ைறத் 	ெம வாகச்	ெச த்த	ேவண் ெமன் 	மா மிையக்
ப்பிட் 	எச்சரிக்ைக	ெசய்தி ந்தார்.	கடற்	காய்ச்சைல	விைரவாகத்

தணிப்பதற் ப்	ேபா மான	ம ந் கள்	கப்பலிேலேய	இ ந்த	ேபா ம்	அவ க் க்
கவைல	என்னேவா	ஏற்படத்தான்	ெசய்த .	எல்ேலா க் ேம	கப்பலில்	அந்த	ஒேர
கவைலதான்	இ ந்த .	கப்பைலச்	ெச த் ம்	மா மி,	கப்பலின்	ெபா ப்பாளனான
கலபதி,	சாதாரண	ஊழியர்கள்	எல்ேலா ம்	 மார	பாண் ய க் ச்	சீக்கிரமாக
உடல்	நலம்	ஏற்பட	ேவண் ேம	என்ற	நிைனவிேலேய	இ ந்தனர்.	இன் ம்
இரண்ெடா 	நாள்	பயணத்தில்	கப்பல்	இலங்ைகக்	கைரைய	அைடந் 	வி ம்.
கப்பலின்	ேவகத் க் ம்	ேவகமின்ைமக் ம்	ஏற்பக்	 டக்	 ைறய	ஆகலாம்.

நீண்ட	பகல்	ேநரம்	 வ ம்	இராசசிம்மன்	அன்ைறக் க்	கண்
விழிக்கேவயில்ைல,	உண ம்	உட்ெகாள்ளவில்ைல.	 க்கத்தில்	அவன்
என்ெனன்னேவா	பிதற்றினான்.	மாைலயில்	ெபா 	மங் ம்	ேநரத்திற் 	அவன்
கண்	விழித்தான்.	தாமைரயின்	சிவப்பான	உட் றத் 	அகவிதைழப்	ேபால்
அவ ைடய	கண்கள்	சிவந்தி ந்தன.	ஈரக்கசி ம்	கலக்க ம்	 டத்	ெதன்பட்டன.

"இளவரேச!	காய்ச்சல்	உடம்ேபா 	நீங்கள்	இப்ப ப்	பசிைய ம்	ேசர்த் த்	தாங்கிக்
ெகாண் ப்ப 	நல்லதில்ைல.	ஏதாவ 	ெகாஞ்சம்	உண 	உட்ெகாள் ங்கள்"
என் 	சக்கேசனாபதி	ெகஞ்சினார்.

"நான்	என்ன	ெசய்யட் ம்?	எனக் 	உண 	ேவண் யி க்கவில்ைல.	வாெயல்லாம்
ைவப்	 லன்	மரத் ப்	ேபாய்க்	கசந் 	வழிகிற .	என்ைன	வற் த்தாதீர்கள்"

என் 	 மார	பாண் யனிடமி ந் 	பதில்	வந்த .	தட் த்	த மாறிக்	ெகாண்ேட
தளத்தில்	விரித்தி ந்த	விரிப்பில்	தள்ளா 	எ ந் 	உட்கார்ந்தான்.	அவ க்
இ ந்த	தளர்ச்சிையக்	கண் 	பதறிக்	கீேழ	சாயந் 	விடாமல்	சக்கேசனாபதி

ப்	பக்கமாகத்	தாங்கிக்	ெகாண்டார்.	ேநா ற் த்	தளர்ந்தி க் ம்	அந்த
நிைலயி ம்	இராசசிம்மனின்	 க	மண்டலத்தில்	யாைர ம்	ஒ 	ெநா யில்	கவர்ந்



தன்வயமாக்கிக்	ெகாள் ம்	அந்த	அழ க்	 ப் 	மட் ம்	 ன்றேவயில்ைல.
சக்கேசனாபதியின்	ப த்த	ேதாளில்	சாய்ந் 	ெகாண் 	ெப ச் 	விட்டான்
அவன்.

"ஈழ	நாட் க்கைரைய	அ வதற் 	 ன்	உங்க க் 	உடல்	ேதறவில்ைலயானால்
காசிப	மன்ன க் 	நான்	காரணம்	ெசால்லி	மீள	 யா .	நான்	சரியாகக்
கவனித் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வராததனால்	தான்	உங்க க் க்	காய்ச்சல்
வந்தி க்க	ேவண் ெமன் 	என்ைனக்	ேகாபித் க்	ெகாள்ளத்
ெதாடங்கிவி வார்"	என் 	சக்கேசனாபதி	 றியதற் 	இராசசிம்மன்	உடேன
ம ெமாழி	 றவில்ைல.	சிறி 	ேநரம்	நிதானமாக	எைதேயா	சிந்தித் விட் ப்
பதில்	ெசால் கிறவைனப்	ேபால்,	"சக்கேசனாபதி!	உடற்	காய்ச்சைல	விட	இப்ேபா
மனக்	காய்ச்சல்	தான்	அதிகமாகிவிட்ட "	என் 	த த க் ம்	 ரலில்
ெசான்னான்.	அந்தச்	ெசாற்கைளச்	ெசால் ம்	ேபா 	உணர்ச்சிக்	 றலின்
ேவதைனயால்	வார்த்ைதகள்	தைடப்பட் 	வந்தன.	ெநஞ் 	பலமாக	விம்மித்
தணிந்த .	சக்கேசனாபதி	அைதக்	கண் 	பயந்தார்.	அவன 	ெநஞ்ைச
ெம வாகத்	தடவி	விட் க்	ெகாண்ேட,	"இளவரேச!	காய்ச்சல்	உள்ள	ேபா 	இப்ப
உணர்ச்சி	வசப்பட் ப்	ேபசேவா,	நிைனக்கேவா	 டா .	எைதப்பற்றி ம்	மனத்ைதக்
கவைலப்பட	விடாமல்	நிம்மதியாக	ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்"	என் 	 றினார்.

"என்னால்	அப்ப 	நிம்மதியாக	இ க்க	 யாவில்ைலேய,	சக்கேசனாபதி!
ள்ளில்	 ரண் 	ெகாண் 	பஞ்சைணயாக	நிைனத் க்	ெகாள்வதற் 	நான்

ேயாகியாக	இ ந்தால்	அல்லவா	 ம்?	ஆைச ம்	பாச ம்	ஆட் ைவக்க	ஆ ம்
சாதாரண	மனிதன்	தாேன	நா ம்?	நான்	ெசய் விட்டனவாக	என்னாேலேய
உணரப்ப ம்	என்	தவ கள்	நிழல்	ேபால்	என்ைனச்	சா கின்றனேவ?"
இராசசிம்மன்	மனேவதைனேயா 	இப்ப ச்	ெசால்லிய	ேபா 	அவ க் 	என்ன
பதில்	ெசால் வெதன் 	சக்கேசனாபதிக் 	விளங்கவில்ைல.

அவர்கள்	இ வ க் ம்	இைடேய	சில	விநா கள்	ெமௗனம்	நிலவிய .	இ ந்தாற்
ேபாலி ந் 	இராசசிம்மன்	தி ெரன் 	 றி	அழ	ஆரம்பித் 	விட்டான்.	என்ன
ெசய்வெதன் 	ெதரியாமல்	திைகத்தார்	அவர்.	அவைன	ேவதைனக்
ள்ளாக்கியி க் ம்	எண்ணம்	என்னெவன் 	சக்கேசனாபதியினால்	விளங்கிக்

ெகாள்ள	 யவில்ைல.	உடலில்	ேநாய்	ேவதைன	அதிகமா ம்	ேபா 	சில
மனிதர்கள்	தங்க க் த்	தாங்கேள	அசட் த்தனமாக	வாய்விட் 	அ
ெகாள்வ ண் .	' மார	பாண் ய ைடய	அ ைக ம்	அந்த	வைகையச்
ேசர்ந்த தாேனா?'	என் 	எண்ணி	வ ந்தினார்.

"இளவரசர்	இப்ப 	வரவரச்	சி 	 ழந்ைதயாக	மாறிக்	ெகாண் 	வந்தால்	நான்
எப்ப 	ஆ தல்	ெசால்ல	 ம்?	எதற்காக,	எைத	நிைனத் க்	ெகாண்
இப்ேபா 	நீங்கள்	அ கிறீர்கள்?"	அவன்	 கத்த ேக	ெந ங்கிக்	 னிந்



விசாரித்தார்	அவர்.

"இத்தைன	நாட்களாக	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	ேபாய்	யா க் ம்
ெதரியாமல்	தி டைனப்	ேபால்	ஒளிந்தி ந்ேதேன!	என்	அன்ைனையப்	ேபாய்ப்
பார்க்கேவண் ெமன் 	என்	பாழாய்ப்	ேபான	மனத் க் த்	ேதான்றேவ	இல்ைலேய?
சக்கேசனாபதி!	'ெபற்றம்	மனம்	பித் ,	பிள்ைள	மனம்	கல் '	என் 	என்	தாய்
அ க்க 	ஒ 	பழெமாழிையச்	ெசால் வாள்.	அதற்ேகற்றாற்	ேபாலேவ	நா ம்
நடந் 	ெகாண் க்கிேறன்.	என்	ெசயல்கைளெயல்லாம்	ெதரிந் 	ெகாண்டால்
என்	தாயின்	மனம்	என்ன	பா ப ம்?	என்னால்	யா க் 	என்ன	பயன்?
எல்ேலா க் ேம	ெகட்ட	பிள்ைளயாக	நடந் 	ெகாண் 	விட்ேடன்.	இைதெயல்லாம்
நிைனத்தால்	எனக்ேக	அ ைக	அ ைகயாக	வ கிற .	மகாமண்டேல வரர்
என்ைனப்	பற்றி	எவ்வளேவா	நம்பிக்ைக ம்	நல்ல	எண்ண ம்	ைவத் க்	ெகாண்
இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்த்	தங்கச்	ெசய்தி ந்தார்.	நான்
அவ க்ேக	நம்பிக்ைகத்	 ேராகம்	ெசய் 	ஏமாற்றி	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைளக்
கவர்ந் 	ெகாண் 	வந் விட்ேடேன!"	என் 	சக்கேசனாபதியிடம்	அ ெகாண்ேட
ெசால்லிப்	 லம்பினான்	அவன்.	என்ன	 றி	எந்த	விதத்தில்	அவைனச்
சமாதானப்ப த் வெதன்ேற	அவ க் த்	ெதரியவில்ைல.

"இல்லாதைதெயல்லாம்	நீங்களாகக்	கற்பைன	ெசய் 	ெகாண் 	அழாதீர்கள்.
சந்தர்ப்பங்கள்	நம்ைம	எப்ப 	நடத்திக்	ெகாண் 	ேபாகின்றனேவா,	அப்ப த்தாேன
நாம்	நடக்க	 ம்?	உங்கள்	ேமல்	என்ன	தவ 	இ க்கிற .	மகாமண்டேல வரர்
உங்கைள	அவ்வள 	கட் க்காவலில்	இரகசியமாக	ைவக்காவிட்டால்	நீங்கள்
உங்கள்	அன்ைனையச்	சந்தித்தி ப்பீர்கள்	அல்லவா?	அப்ேபா
என்னவாகியி க் ம்?	ேபா ம்,	பைகவர்	பய ம்	உள்ள	இந்தச்	 ழலில்
அர ரிைமச்	சின்னங்கள்	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	இ ப்பைத	விட	இலங்ைகயில்
இ ப்பேத	நல்ல "	என் 	ஒ விதமாக	ஆ தல்	ெசான்னார்.

"என்ைன	அங்ேக	 ட் க்	ெகாண் 	ேபாய்	அவற்ைறக்	காண்பி ங்கள்"	என்
கப்பலில்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	ைவத்தி க் ம்	அைறையச்	 ட் க்	காட் ப்
பி வாதம்	பி த்தான்	அவன்.

ெமல்ல	எ ந்தி க்கச்	ெசய் 	நடத்திக்	 ட் க்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காண்பித்தார்.
ழந்ைத	ஆச்சரியத்ேதா 	பார்ப்ப 	ேபால்	 ைய ம்,	வாைள ம்,

சிம்மாசனத்ைத ம்	தி ம்பத்	தி ம்பத்	ெதாட் ப்	பார்த்தான்	இராசசிம்மன்.	அந்த
அைறயிலி ந் 	ெவளிவந்த ம்,	'என்ைன	உடேன	ேமல்	தளத் க் க்	 ட் க்
ெகாண் 	ேபானால்தான்	ஆயிற் !'	என் 	 ரண் 	பி த்தான்.	அந்தத்	திறந்த
ெவளிக்	காற் 	காய்ச்சல்	உடம் க் 	ஒத் க்	ெகாள்ளா 	என் 	அவர்	எவ்வளேவா
ெசால்லித்	த த் ப்	பார்த்தார்.	அவன்	ேகட்கவில்ைல.	ேமல்	தளத்தில்	 ட் க்
ெகாண் 	ேபாய்	நி த்தினார்.	ேமேல	மாைல	ேநரத் 	வானின்	ெசம்ெபான்னிறச்



ெசம் கில்கள்	ஆகாய	ெவளிையத்	தகத்தகாயம்	ெசய் 	ேகாலமிட் ந்தன.
வானின்	பிைறச்சந்திரைன	எட் ப்	பி த் 	வி வ 	ேபால்	அைலக்	ைககைள	ேமல்
எ ப்பிய 	நீலக்	கடல்.	இராசசிம்மன்	கண்ணீைரத்	 ைடத் க்	ெகாண்
விழிகைள	இைமக்காமல்,	கடைல ம்,	வானெவளிைய ம்,	நாற் றத்தி ம்
தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	அந்த	வானில்,	கடலில்,	அைலகளில்,	ேமகங்களில்,
பிைறச்சந்திரனில்	அவன்	எைதக்	கண்டாேனா?

"சக்கேசனாபதி?	கீேழ	ேபாய்	அந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக	எ த் 	வா ங்கள்"
என்றான்.	அவர்	கீேழ	ெசன்றார்.	தி ம்பிய	பக்கெமல்லாம்	ெசம்பவழத்	தீவில்
சந்தித்த	அந்த	அழகியின்	 கேம	ெதரிவ 	ேபாலி ந்த 	இராசசிம்ம க் .
அந்த	அற் தமான	இயற்ைகயின்	 ழல்	அவைன	என்னேவா	ெசய்த .
அவ ைடய	நாவின்	 னியில்	சில	ெசாற்கள்	 த்தன.	அவன்	உள்ளம்	ஏேதா
ஒன்ைற	உணர்ந் 	எைதேயா	அழகாக	ெவளியிடக்	கிளர்ந்த .	அ த்த	விநா
அவன்	பாடத்	ெதாடங்கினான்.	அைல	ஓைசைய	இைடயிட் 	அவன்	இனிய	 ரல்
ஒலித்த .	அந்த	இனிைமயில்	'மதிவதனி'யின்	நிைன 	அவ ள்	 ழன்ற .	

"மின்னலின்	ஒளிெய த் 	 கில்தனில்
						 ழல்	ெதா த் ப்
ெபான்னில்	நிறம்பைடத் ப்
						பிைறயினில்	 தல்	ம த் ப்
ன்னைக	 ல்ைலயாகிப்
						 வங்கள்	விற்களாகிக்
கன்னலின்	 ைவ	 யிற்றிக்
						க விைளக்	கண்களாக்கி
ெமன்நைட	பரதமாகி
						ெமல்லிதழ்	பவழமாகிப்
பன்ென ங்	காலெமன் ம்
						பைடப்பி ங்	கழ காட் க்
கன்னிைம	ெயன் ேமார்
						கற்பகம்	ப த்ததம்மா."	

சங்ேகா 	வந் 	நின்ற	சக்கேசனாபதி	அந்த	இன்னிைச	ெவள்ளத்தில்	ெசாக்கி
நின்றார்.	"உங்க க் 	இவ்வள 	நன்றாகப்	பாடவ மா?"	என்ற	அவர்	ேகள்விக் ப்
பதில்	 றாமேல	அவரிடமி ந் 	சங்ைக	வாங்கிக்	ெகாண்டான்	அவன்.
-----------	
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ழல்வாய்ெமாழிக்காக	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்த	கப்பலின்	அலங்கார

அைறக் ள்ளி ந் 	அந்த	இைளஞன்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	எதிேர	வந்தைதப்
பார்த்த	ேபா 	நாராயணன்	ேசந்த க் 	ஏற்பட்ட	திைகப் 	உடேன	ேகாபமாக
மாறிய .	ேவ க்ைக ம்,	 ம் த்தன ம்	ெதன்ப கிற	ேசந்தன்	 கத்தில்	 தன்
தலாகக்	க ைமயான	சீற்றத்ைதக்	காண ந்த .	"தம்பி!	நீ	சரியான	தி ட் ப்

பயல்	என்பைதக்	காட் 	விட்டாேய!	நீ	ெபரிய	கள்ளன்.	இந்தக்	கப்பலில்	ஏறக்
டாெதன் 	கண் த் ச்	ெசால்லி ம்	எங்கள்	கண்களில்	மண்ைணத்	 விவிட்

எப்ப ேயா	மாயமாக	உள்ேள	 ந் விட்டாய்.	இவ்வள 	 ரம்	வம் க் 	வந் விட்ட
பின் 	உனக்ெகல்லாம்	இனிேமல்	மதிப் ம்	மரியாைத ம்	ெகா த் க்
ெகாண் ப்பதில்	பயனில்ைல.	நீ	என்னிடம்	வாங்கிக்	கட் க்	ெகாண் 	தான்
ேபாகப்	ேபாகிறாய்"	என் 	தன் ைடய	மத்தளம்	ேபான்ற	 யங்கைள	மடக்கி
அங்கிைய	ம த் 	விட் க்	ெகாண் 	அந்த	வாலிபைன	ெந ங்கினான்	ேசந்தன்.
அவ ைடய	உ ண்ைட	 கத்தி ம்	ெபரிய	வட்டக்	கண்களி ம்	சினம்

க்ேகறியி ந்த .

ழல்வாய்ெமாழி	பயந் 	ம ண்ட	பார்ைவேயா 	அைற	வாயிலிேலேய
நின் விட்டாள்.	அந்த	இைளஞன்	எப்ப ,	எப்ேபா 	கப்பல்	அைறக் ள்

ந்தி க்க	 ெமன்ப 	அவள்	அ மானத் க் 	எட்டேவ	இல்ைல.
அவ க் ம்	அந்த	இைளஞன்	ேமல்	ஆத்திரம்	உண்டானா ம்,	ேசந்தன்	அவைன
அ ப்பதற்காகக்	ைகைய	ஓங்கிக்	ெகாண் 	ேபான	ேபா 	சிறி 	ேவதைனயாக
இ ந்த .	உள்ளத்தின்	ஒ 	 ைலயில்	அந்த	இைளஞ க்காக	அ தாபத்தின்
மிகச்	சிறிய	ஊற் க்	கண்	திறந் 	வ வைத	அவளால்	த த் க்	ெகாள்ள

யவில்ைல.	ஆனால்	ேசந்தனிடம்	அந்த	இைளஞன்	நடந் 	ெகாள்ளத்
ெதாடங்கிய	விதத்ைதப்	பார்த்த	ேபா 	அவள்	தன்	அ தாபத்ைதேய	மாற்றிக்
ெகாள்ள	ேவண் ய	நிைல	ஏற்பட் 	விட்ட .	அவள்	எண்ணியைதப்	ேபால்	அவன்
சா ப்	பிள்ைளயாண்டானாக	இ க்கவில்ைல.	ெபரிய	வம் க்காரனாக	இ ந்தான்.
தன்ைன	ேநாக்கிக்	ைகைய	ஓங்கிக்	ெகாண் 	அ க்க	வந்த	ேசந்தைன
எதிர்த் க்	ெகாண் 	 ைறத்தான்	அவன்.	"ஐயா!	 ம்மா	மிரட் ப்	பார்க்காதீர்கள்.
நான்	நல்லவ க் 	நல்லவன்,	ெகட்டவ க் க்	ெகட்டவன்.	'ஏேதா	இளம்
பிள்ைளதாேன'	என் 	ைகைய	ஓங்கிக்	ெகாண் 	வ கிறீர்கள்.	உங்க ைடய
ஆத்திரம்	உண்ைமயானால்	நா ம்	உங்களிடம்	ெபால்லாதவனாக	நடந் 	ெகாள்ள
ேவண் ய தான்"	என் 	அவன்	விைறப்பாக	நிமிர்ந் 	நின் 	வல 	ைகயால்
இைடயிலி ந்த	வாளின்	பி ையத்	ெதாட் க்	ெகாண்ேட	 றினான்.	அ
நாராயணன்	ேசந்த ைடய	ேகாப	ெந ப்ைபக்	ெகா ந் 	விட்ெடரியச்	ெசய்த .



அவன்	சினத்ேதா 	 ச்சலிட்டான்.	"அேட,	ெபாட்ைடப்	பயேல!	நீ ம்	உன்	கீச் க்
ர ம்	நாசமாய்ப்	ேபாக!	கட ள்	உன்	திமி க் 	ஏற்றாற்ேபால்	ெதாண்ைடைய

அளந் தான்	ைவத்தி க்கிறார்	உனக் .	வாைளக்	ைகயில்	உ விக்	ெகாண்
என்ைன	ஏமாற்றி	விடலாெமன்றா	பார்க்கிறாய்?	ஏதாவ 	வம் 	ெசய்தாேயா,
உன்ைன	அப்ப ேய	 ண் க்	கட்டாகக்	கட் த்	 க்கிக்	கீழ்த்தளத்தில்
இ ந்தப ேய	கடலில்	எறிந் 	வி ேவன்.	என் ைடய	இந்தக்	ைககளில்	ஒளிந்
ெகாண் க் ம்	வலிைமைய	நீ	அறியமாட்டாய்.	ேநற் 	பயல்	நீ	ெகாஞ்சம்
வணக்கமாகேவ	ேப .	இந்த	விைறப்ெபல்லாம்	என்னிடம்	ைவத் க்	ெகாள்ளாேத!"

"சரிதான்,	ஐயா!	ெகாஞ்சம்	நாக்ைக	உள் க் ள்ேள	அடக்கிேய	ேப ங்கள்.	நீங்கள்
இ ப்ப 	 ழங்கால்	உயரம்!	ஆகாயத்ைதப்	பிளக் ம்ப 	ெபரிதாகக்	 ச்சல்
ேபா கிறீர்கேள!	கட ள்	எனக் த்தான்	ெதாண்ைடையக்	 ட்ைடயாகப்	பைடத்
என்	திமிைர	மட்டம்	தட் விட்டார்;	உங்க க் 	என்ன	காரணத் க்காக	உடம்ைபேய
இப்ப க்	கட்ைடயாகப்	பைடத்தாேரா	ெதரியவில்ைல!	ேபாகட் ம்.	இேதா
அைறவாசலில்	நின் 	ெகாண் க் ம்	இந்தச்	சேகாதரிக் 	 ன்னால்	உங்கைள
அநாவசியமாக	அவமானப்ப த்த	ேவண்டாெமன் 	பார்க்கிேறன்.
இல்ைலயானால்...?"	அவன்	 க்கவில்ைல.	அதற் ள்	ேசந்தன்	 க்கிட் ,
"இல்ைலயானால்	என்ன	ெசய் வி வாயாம்?"	என் 	ெகாதிப்ேபா 	ேகட் க்
ெகாண்ேட	இன் ம்	அ கில்	ெந ங்கினான்.	ஆனால்	அந்த	இைளஞேனா
ேசந்தன்	ெந ங்க	ெந ங்க	அவன்	ைகக்ெகட்டாதப 	ஒ 	பாக	 ரம்	பின் க்
நகர்ந் 	நின் 	ெகாண்டான்.	அைற	வாசலில்	நின் 	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
ழல்வாய்ெமாழி	அந்த	இைளஞனின்	ெசயைலக்	கண் 	ெமல்லச்	சிரித் க்

ெகாண்டாள்.	வீராதி	வீரைனப்	ேபால்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	பின் க் 	நக ம்	அந்த
வாலிபன்	 கத்தில்	பய ம்,	பதற்ற ம்	ேதான் வைதக்	 ழல்வாய்ெமாழி
கவனித்தாள்.	ேசந்த ம்	ெபரிய	ஆள்தான்.	பிரமாதமாக	அ த் 	ெநா க்கி	விடப்
ேபாகிறவைனப்	ேபாலக்	ைகைய	ஓங்கிவிட் 	அ க்கப்	பயந் 	தயங் வைத ம்
ழல்வாய்ெமாழி	கவனித்தாள்.	இரண் 	ஆண்பிள்ைளக ேம

ஒ வ க்ெகா வர்	பயந் 	ெகாண் 	ெவளியில்	ைதரியசாலிகளாக	ந க் ம்
அந்த	நிைலையக்	 ர்ந் 	கவனித்த	ேபா 	அவ க் ச்	சிரிப் த்தான்	வந்த .
ேசந்தன்	அந்த	வாலிபைன	அதட் னான்.	"அேடய்!	ேபசாமல்	நான்	ெசால்கிறப
ேகள்.	இப்ேபா 	கப்பல்	ேபாய்க்	ெகாண் க் ம்	இந்த	இடத்திலி ந் 	 ைற கம்
அதிக	 ரமில்ைல.	கடலில்	 தித் க்	கைரக் 	நீந்திப்	ேபாய்வி .	இல்லாவிட்டால்
நாேன	பி த் த்	தள்ளிவி ேவன்.	என்னால்	 யாவிட்டால்	கப்பல்	மீகாமைன ம்,
மற்ற	ஆட்கைள ம்	 ப்பிட் 	உன்ைனப்	பி த் க்	கடலில்	தள்ளச்	ெசால்ேவன்.	உன்
ேமல்	சிறி 	 டக்	க ைண	காட்ட	மாட்ேடன்.	நீ	ெகட்ட	 ம் க்காரப்	பயல்."

"ஆகா!	அதற்ெகன்ன?	உங்களால்	மட் ம்	 மானால்	தாராளமாகப்	பி த் த்
தள்ளிவி ங்கள்.	அதற் 	 ன்னால்	உங்களிடம்	ஒ 	வார்த்ைத.	நான்
தி வதற்ேகா,	ேவெறந்த	வைககளிலாவ 	ஏமாற்றி	வஞ்சகம்	ெசய்வதற்காகேவா



இந்தக்	கப்பலில்	ஏறவில்ைல.	இன்ைறக் 	விழிஞத்தில்	நின்ற	கப்பல்களில்
ேவெறந்தக்	கப்பலி ம்	எள்	விழ	இடமில்ைல.	ஒேர	 ட்டம்.	நாேனா	இலங்ைகத்	தீ
வைர	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	மிக ம்	அவசரம்.	 ைற கத்தில்	விசாரித்ததில்
இந்தக்	கப்பல்	இலங்ைகத்	தீ க் ப்	ேபானா ம்	ேபாகலாெமன் 	 றி,	அ கில்
நின்ற	உங்கைள ம்	இந்தச்	சேகாதரிைய ம்	விசாரிக்கச்	ெசான்னார்கள்.	நான்
வந் 	விசாரித்ேதன்.	நீங்கள்	இடம்	இல்ைலெயன் 	கண் ப்பாக	ம த் ச்	ெசால்லி
விட் ர்கள்.	எனக்ேகா	அவசரம்.	இந்தக்	கப்பைல	விட்டால்	ேவ 	வழியில்ைல
என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாண்ேடன்.	நீங்க ம்	சேகாதரி ம்	ேமல்தளத்தில்	ேபசிக்
ெகாண் 	நின்ற	ேபா 	உங்க க் த்	ெதரியாமல்	ஏறிக்	கீழ்த்தளத்தி ள்ள	இந்த
அைறக் ள்	ஒளிந் 	ெகாண்ேடன்.	இப்ேபா 	நீங்கள்	வந் 	பார்த் 	விட் ர்கள்.
கடலில்	தள் ேவன்	என்கிறீர்கள்.	அப்ப ச்	ெசால்ல	உங்க க் 	உரிைம	உண் .
ஆனால்	உங்கைளக்	ெகாஞ்சம்	சிந்திக்க	ேவண் ெமன் 	ேகட் க்
ெகாள் கிேறன்	நான்.	இவ்வள 	ெபரிய	கப்பலில்	நீங்கள்	இரண்ேட	இரண்
ேபர்கள்	தாேன	பயணம்	ெசய்கிறீர்கள்.	நான்	ஒ வன்	 ட	இ ந் 	விட்டதனால்
உங்க க் 	என்ன	 	 கி	விடப்	ேபாகிற ?	என்னால்	உங்க க் 	என்ன
ெக தல்	வந் 	விடப்	ேபாகிற ?"

"இரண் 	ேபர்கள்	ேபாகிேறாம்.	அல்ல 	ெவ ங்	கப்பைல	ஓட் க்	ெகாண்
ேபாகிறார்கள்.	அைதப்	பற்றிக்	ேகட்க	நீ	யார்	தம்பீ?	உனக் 	இடமில்ைலெயன்றால்
ேபசாமல்	ேபாக	ேவண் ய 	தாேன?	இந்தக்	 க் க்	ேகள்விெயல்லாம்	உன்ைன
யார்	ேகட்கச்	ெசான்னார்கள்?"	என்றான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

ெதாடக்கத்தில்	ேசந்தனிடம்	எரிந் 	ேபசி	வம் 	ெசய்த	அந்த	வாலிபனின்
கத்தில்	இப்ேபா 	சிறி 	கலவர ம்	பதற்ற ம்	ேதான்றின.	"சேகாதரி!	என்ைன

உங்கள்	 டப்	பிறந்த	தம்பி	ேபால்	நிைனத் க்	ெகாள் ங்கள்.	ெபண்க க்
ெநகிழ்ந்த	மன ம்	பிற க் 	விட் க்	ெகா த் 	இரங் ம்	பண் ம்	அதிகம்
என்பார்கள்.	நீங்கேள	இப்ப ப்	பாரா கமாக	இ க்கிறீர்கேள.	இப்ப 	ந க்கடலில்
ைவத் க்	ெகாண் ,	'உன்ைனப்	பி த் க்	கடலில்	தள்ளிவி ேவன்	என்
பய த்தினால்	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	இந்த	மனிதரிடம்	ெகாஞ்சம்	நீங்கள்
எனக்காகச்	ெசால் ங்கள்.	இந்தப்	பிரயாணத்தின்	ேபா 	ந ந ேவ	நான்
உங்க க் 	எவ்வளேவா	உதவியாக	இ ப்ேபன்.	நான்	உங்கள்	மனிதன்,	உங்கள்
ஊழியைனப்	ேபால்	நிைனத் க்	ெகாள் ங்கள்."

அந்த	வாலிப ைடய	தி ர்ப்	பணிைவக்	கண் 	 ழல்வாய்ெமாழி	சிரித்தாள்.
ேசந்தன்	ஏளனம்	நிைறந்த	 ரலில்,	"ெகஞ்சினால்	மிஞ் வ ,	மிஞ்சினால்
ெகஞ் வ 	என்கிற	விவகாரம்	ைவத் க்	ெகாள்ளாேத.	சிறி 	ேநரத் க்
ன்னால்	அசகாய ரைனப்	ேபால்	வாைள	உ வத்	தயாராகி	விட்டாய்.	இப்ேபா

என்னடாெவன்றால்	சரணாகதி	நாடகம்	ேபா கிறாய்.	நான்	உன்ைன	இ வைர
ஒன் ேம	ெசய்யாமல்	நின் 	ேபசிக்	ெகாண் ப்பதனால்தான்	நீ	எனக் ப்	பயப்பட



மாட்ேடெனன்கிறாய்.	ெகாட் னால்	ேதள்,	ெகாட்டாவிட்டால்	பிள்ைளப்	 ச்சி.	இ ,
இ .	இப்ேபாேத	ஆட்கைளக்	 ப்பிட் 	உன்ைனக்	கடலில்	 க்கி	எறியச்
ெசால் கிேறன்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ஆட்கைளக்	 ப்பி வதற்காகக்
ைககைளச்	ேசர்த் த்	தட்டப்	ேபானான்.	அப்ேபா 	அந்த	வாலிபன்	வி ட்ெடன்
அ கில்	பாய்ந் 	ேசந்த ைடய	ைககைளப்	பி த் க்	ெகாண் 	ேம ம்
ைழவான	 ரலில்	ெகஞ்சத்	ெதாடங்கிவிட்டான்.	ேசந்தன்	திைகத் ப்	ேபானான்.
ளிர்ந்த	ெசந்தாமைரப்	 க்கள்	இரண் 	தன்	ைககைளக்	கவ்விக்

ெகாண் ப்ப 	ேபால்	 கமாக ம்	மி வாக ம்	இ ந்தன,	நாராயணன்
ேசந்த க் 	அந்த	வாலிபனின்	ைககள்.

"ஐயா!	ஆரம்பத்தில்	நான்	உங்களிடம்	சிறி 	வரம் 	கடந் 	தான்	ேபசிவிட்ேடன்.
அதற்காக	என்ைன	மன்னித் 	வி ங்கள்.	இந்தத்	ெதன்கடலில்	எங் 	ேபாக
ேவண் மானா ம்	எனக் 	வழிகள்	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	அேநகமாக	ஒவ்ெவா
தீவி ம்	சில	நாட்கள்	இ ந்தி க்கிேறன்	நான்.	இலங்ைக	ேபான்ற	ெபரிய
தீ களில்	என்னால்	எவ்வளேவா	உதவிகள்	ெசய்ய	 ம்.	ெதன்கடலில்
அங்கங்ேக	கடம்பர்கள்	என்ற	ஒ 	வைகக்	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்கள்	கப்பைல
ந க்கடலில்	ெகாள்ைளய த் த்	 ன் த்தி	வ கிறார்கள்.	அந்தக்
ெகாள்ைளக்காரர்கள்	எப்ப யி ப்பார்கள்,	எப்ேபா 	வ வார்கள்	என்ற	ெநளி
ளிெவல்லாம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	உங்கள்	கப்ப க் 	அவர்களால்	ெதால்ைலகள்

வராதப 	நான்	காப்பாற் ேவன்.	நீங்கள்	என்ைனக்	காப்பாற் ங்கள்.	தய 	ெசய்
இந்தக்	கப்பலிேலேய	உங்கேளா 	என்ைன ம்	பிரயாணம்	ெசய்ய	வி ங்கள்."

இைதக்	ேகட் ச்	ேசந்தன்	பலமாக	'ஓேகா'ெவன் 	சிரித்தான்.
ழல்வாய்ெமாழி ம்	சிரித் க்	ெகாண் 	தான்	நின்றாள்.	"சரியான	பயல்	தான்

அப்பா	நீ!	ெபரிய	 ரைனப்	ேபால்	ந த் 	விட் க்	கைடசியில்	இந்த
க் த்தானா	வந்தாய்?	இவ்வள 	பணிைவ ம்	ெதாடக்கத்திேலேய

எங்களிடம்	காட் க்	கப்பலில்	அ மதியின்றி	ஏறி	விட்டதற்காக	மன்னிப் ம்	ேகட் க்
ெகாண் ந்தாயானால்	விவகாரம்	இவ்வள 	 ற்றியி க்காேத.	உன்ைனச்
ெசால்லி	என்ன	தம்பி,	 ற்றம்?	உலகம்	 வ ேம	பண்பாட் க் ப்	பஞ்சம்
வந் விட்ட .	எைத ம்	ெசய்ய	 ந்த	தீரன்	பணிவாக	அடங்கி	ஒ ங்கிப்
பணிவாக	வாழ்ந்தால்	அந்தப்	பணிைவப்	ேபாற்றலாம்.	ைகயாலாகாதவன்	பணிவ
தான்	உலக	வழக்கமாகி	விட்ட .	 கிற	வைர	ஆண்ைம ம்	வீராப் ம்	காட் வ ,

யாவிட்டால்	பணிந் 	அடங்கி	வி வ .	மனிதர்கள்	பழகிப்	பழகி	வாழத்
ெதரிந் 	ெகாண் விட்ட	இரகசியம்	தான்	இந்தப்	பணி .	இதனால்	தான்
உலகத்தில்	உண்ைம	வீரர்கேள	 ைறந் விட்டார்கள்"	என் 	ெசால்லிவிட் க்
ழல்வாய்ெமாழியின்	பக்கமாகத்	தி ம்பி,	"அம்மணீ!	நீங்க ம்	பார்த் க்

ெகாண் தாேன	நிற்கிறீர்கள்!	 லியாக	இ ந்த	பயல்	அதற் ள்	இப்ப ப்	 ைனயாக
மாறிவிட்டான்!	இந்தக்	காலத் 	இைளஞர்க க் 	எதி ேம	உ தி	கிைடயா .
அைலபா ம்	ெசயல்கள்,	அதனால்	தான்	எதி ம்	ேதால்வி	மனப்பான்ைம ம்



நம்பிக்ைக	வறட்சி ம்	அைடந் 	ெகட் ப்	ேபாகிறார்கள்.	மனத்ைத	எந்தச்
ெசயலி ம்	ஆழமாகக்	 விந் 	ஈ பட	விடமாட்ேடெனன்கிறார்கள்.	ேமேலாட்டமான
அகலத்ைத ம்	பரபரப்ைப ம்	பார்த்ேத	உணர்ச்சி	மயமாக	வாழ்ந் 	அழிகிறார்கள்.
இேதா	இந்த	வாலிபைனேய	எ த் க்	ெகாள் ங்கேளன்.	பார்ப்பதற் 	எவ்வள
அழகாக	இ க்கிறான்.	பண்பில்	எவ்வள 	ேமாசமாயி க்கிறான்!"	என்றான்
நாராயணன்	ேசந்தன்.

ழல்வாய்ெமாழி	தான்	சிரிப்பைத	நி த்திக்	ெகாண் 	அந்த	வாலிபைன	ேநாக்கி,
"உன்	ெபயர்	என்ன	அப்பா?"	என் 	ேகட்டாள்.	வாலிபன்	மனத்தில்	எைதேயா
சிந்திப்பவைனப்	ேபால்	சிறி 	தயங்கினான்.	பின் 	 ழல்வாய்ெமாழிையப்	பார்த் ப்
ன்னைக	ெசய் ெகாண்ேட,	"சேகாதரி!	என்	ெபயர்	 த்தன்"	என்றான்.

"உனக் ப்	ெபா த்தமான	ெபயர்	தான்	தம்பி!	சில	ேப க் ப்	ெபா த்தமான	ெபயர்
கிைடப்பதில்ைல.	இன் ம்	சிலர்	ெபய க் ப்	ெபா த்தமாக	நடந் 	ெகாள்வேத
இல்ைல.	நீ	இரண் 	வைகயி ம்	ெகா த் 	ைவத்தவன்.	 த்தன்	என்ற
ெபய க் 	ந ப்பவன்	என் 	ெபா ள்.	நீ	நடப்ப ,	சிரிப்ப ,	ெபண்	 ரலில்
ேப வ ,	பய த் வ ,	ெகஞ் வ ,	உன் ைடய	ேதாற்றம்	எல்லாேம
ெசயற்ைகயாக	ந ப்ப 	ேபால்	இ க்கின்றன.	உன்	இயல்ேபா 	ஒட் யதாகேவ
ெதரியவில்ைல.	நீ	 த்தேனதான்!"	ேசந்தன்	தற்ெசயலாக	அவன்	ேபைரக்
ேகட்ட ம்	தன்	மனத்தில்	பட்டைதத்	தான்	ேமற்கண்டவா 	 றினான்.	ஆனால்
அைதச்	ெசவி ற்ற ம்	அந்த	வாலிபன 	 கத்தில்	அவ்வள 	பீதி ம்	பரபரப் ம்
ஏன்	உண்டாயினேவா?	சற் க்	 ர்ந் 	கவனித்தால்	அவன்	உடல்	ெமல்ல	ந ங்கிப்
ல்லரித் 	ஓய்வ 	 டத்	ெதரி ம்.	ேசந்தன்	 ழல்வாய்ெமாழிையப்	பார்த் ப்	பின்
வ மா 	ேகட்டான்:	"அம்மணி	நீங்கள்	ெசால் ங்கள்.	இவைன	என்ன
ெசய்யலாம்?	ேபானால்	ேபாகிறாெனன் 	இப்ப ேய	நம்	 ட	இந்தக்	கப்பலில்
பயணம்	ெசய்வதற் 	அ மதித் 	விடலாமா?	அல்ல 	கடலில்	பி த் த்
தள்ளிவிடலாமா?"

ேசந்த ைடய	ேகள்விக் க்	 ழல்வாய்ெமாழி	பதில்	ெசால் 	 ன்	அந்த
வாலிபேன	 ந்திக்	ெகாண் ,	"கடலில்	தள்ளிவி ங்கள்.	இந்தக்	கடலில்	அல்ல.
உங்க ைடய	க ைணக்	கடலில்	என்ைன ம்	தள்ளிக்	ெகாண் 	காப்பாற் ங்கள்"
என்றான்.	அைதக்	ேகட் 	மகாமண்டேல வரரின்	அ ைம	மகள்	உள்ளம்	 ரித்தாள்.
ேசந்தேனா	 கத்ைதச்	 ளித் க்	ெகாண் 	ெசான்னான்:	"பயல்	விநயமாகப்
ேப வதில்	உலகத்ைத	விைலேபசி	விற் ச்	 ட் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வி வான்
ேபாலி க்கிற .	அைதப்	பார்த் 	ஏமாந் 	விடாதீர்கள்	அம்மணி!"

"ஆனா ம்	பரவாயில்ைல!	கப்பலில்	எத்தைனேயா	ஊழியர்கள்	இ ந்தா ம்,
உங்க க் ம்	எனக் ம்	உதவியாக	ஓர்	ஆள்	ேவண் மல்லவா?	இவ ம்	இ ந்
விட் ப்	ேபாகட் ம்.	இவன்	தான்	பைழய	 ரட் த்தனத்ைதெயல்லாம்	விட் விட்



நம்	வழிக் ப்	பணிந் 	வந் 	விட்டாேன!	இனிேமல்	இவனால்	நமக் க்	ெக தல்
இ க்கா "	என்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அவ ைடய	ஆதரவான	ெசாற்கைளக்
ேகட்ட	பின் தான்	அந்த	வாலிப ைடய	 கத்தில்	மலர்ச்சி	வந்த .

"என்னேமா,	உங்கள்	பா ,	இவன்	பா .	இவைனக்	கட் 	ேமய்ப்பதற் 	என்னால்
யா .	நான்	ேமல்	தளத் க் ப்	ேபாகிேறன்"	என் 	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்

ெகாண் 	ேபாய்விட்டான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

"சேகாதரி!	இந்தக்	 ட்ைட	மனிதர்	யார்?	ெகாதிக்கிற	எண்ெணயில்	க
ெவ க்கிற	மாதிரி	ஏன்	இப்ப த்	தி ர்	தி ர்	என் 	இவ க் க்	ேகாபம்	வந்
வி கிற ?	இவர்	உங்க க் 	உறவா?"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டான்
வாலிபன்.

" த்தா!	அ 	அவர்	 பாவம்.	அைத	நாம்	மாற்ற	 யா .	எனக் க்	கைளப்பாக
இ க்கிற .	நான்	ப த் 	உறங்கப்	ேபாகிேறன்.	நீ ம்	ேமல்தளத் க் ப்	ேபா.	நான்
ப்பி கிற	ேபா 	வந்தால்	ேபா ம்"	என்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	 த்தன்	என்ற

அந்த	வாலிபன்	கப்பலின்	ேமல்	தளத் க் 	ஏறிப்	ேபானான்.	அவன்	ேசந்தேனா
ஒட் க்	ெகாண் 	ெந ங்கிப்	பழக	 யன்றான்.	ஆனால்	ேசந்தன்	ெந ங்க
விடவில்ைல.	யாேரா	ெசால்லி	ைவத் 	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்த 	ேபால்	கப்பல்
ஊழியர்க ம்	அந்த	வாலிபேனா 	ஒட் தல்	இன்றிேய	பழகினார்கள்.	அவ டன்
ேபச	ேந ம்ேபாெதல்லாம்	'ெபாட்ைடப்	பயல்',	'ெபாட்ைடப்	பயல்'	என் 	வாய்க் 	வாய்
திட் னான்	ேசந்தன்.
-------	
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ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத்தின்	பி ம்மாண்டமான	 ரச	ேமைடயில்	நின்
ெகாண் 	கண்களின்	எதிேர	கடல்	ேபால்	பரந் 	ேதான் ம்	பைடயணிவ ப்ைபப்
பார்த் க்	ெகாண் ந்த	தளபதி	வல்லாளேதவன்,	பைடக்ேகாட்டத்தின்	வாசலில்
ஆபத் தவிகள்	தைலவனின்	உ வத்ைதப்	பார்த்த ேம	பரபரப்பைடந்தான்.
அவைனச்	சந்தித் 	அவன்	ெகாண் 	வ ம்	விவரங்கைள	அறிந் 	ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ற	ஆவலினா ம்,	பரபரப்பினா ம்	ஒ 	கணம்	தன்	நிைல,	தான்
நின் 	ெகாண் ந்த	 ழல்	எல்லாவற்ைற ேம	மறந் விட்டான்	தளபதி.	அப்ப ேய
இறங்கி	ஓ ப்ேபாய்க்	 ைழக்காதன்	ெகாண் 	வ ம்	ெசய்திகைள	அங்ேகேய
அவைன	நி த்தித்	ெதரிந் 	ெகாண் விட	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த .
பல்லாயிரக்கணக்கான	பைடவீரர்கள்	தனக் 	மரியாைத	ெசய்வதற்காகக்	
அணிவ த் 	நிற் ம்	 ழ்நிைலைய	உணர்ந் 	அப்ப 	இறங்கிச்	ெசல்லாமல்
சமாளித் க்	ெகாண்டான்.	ெபரிய	 ழ்நிைலகளில்	சிறிய	ஆைசகைள	அடக்கிக்
ெகாள்ளத்தான்	ேவண் யி க்கிற .

ரச	ேமைட	ேமல்	தன்	பக்கத்தில்	நின் 	ெகாண் ந்த	பைடயணித்
தைலவர்களில்	ஒ வைனக்	 றிப் க்	காட் 	அ ேக	அைழத்தான்.	"அேதா,
வாயிற் றமாகக்	 திைரயிலி ந் 	இறங்கி	வந் 	ெகாண் க் ம்
ஆபத் தவிகள்	தைலவைன	ேநேர	இங்ேக	அைழத் 	வா"	என் 	ெசால்லி	அ ப்பி
ைவத்தான்.	அவன்	ேமைடயிலி ந் 	இறங்கி	ேவகமாக	வாயிற்	பக்கம்	நடந்தான்.
அந்த	மாெப ம்	அணிவ ப்பின்	ந ேவ	-	அைசயா 	நிற் ம்	சிைலகைளப்
ேபான் 	வரிைச	வரிைசயாக	நிற் ம்	வீரர்கைள	வகிர்ந் 	ெகாண் 	ஒேர	ஓர்	ஆள்
நடந் 	ெசன்ற ,	ெநற் வியலினிைடேய	ஒேர	ஓர்	எ ம் 	ஊர்கிற	மாதிரித்
ெதரிந்த .	உயரமான	ேமைட	ேமலி ந் 	பார்க் ம்	ேபா 	தளபதிக் 	அப்ப த்தான்
மனத் க் ள்	உவைம	ேதான்றிய .	அத்தைன	ஆயிரம்	வீரர்களின்	 ட்டத்தில்
ச் வி கிற	ஓைசயாவ 	ேகட்க	ேவண் ேம!	அவ்வள 	அைமதி.	தளபதி	என்ற

ஒ 	மனித க் 	அத்தைன	மனிதர்க ம்	கட் ப்பட	ேவண் யி க்கிற .
அவ ைடய	ஒ 	 ட் 	விரலின்	அைச க் க்	 ட	அந்தக்	 ட்டத்தில்	விைள
உண் .	இைத	நிைனத் க்	ெகாண்ட	ேபா 	தி ெரன் 	தான்	மிகமிகப்
ெபரியவனாக	மாறி	உயர்ந் 	விட்ட 	ேபால ம்,	அந்த	உயரத்தின்	நீண்ட	நிழலில்
மகாமண்டேல வரர்	என்ற	அறிவின்	 ர்ைம	சிறியேதார்	அ வாய்த்	ேதய்ந்

கி	மங்கி	மைறந் விட்ட 	ேபால ம்	தளபதி	வல்லாளேதவ க் 	ஒ
ெபாய்யான	 ரிப் 	ஏற்பட்ட .	ஒேர	ஒ 	கணம்	தான்	அந்தப்	 ரிப் 	நிைலத்த .
அ த்த	கணம்	ஆழங்காண	 யாத	மகாமண்டேல வரரின்	அந்தக்	கண்க ம்,
ஒ 	திைசையப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தா ம்	எட் த்	திைசைய	உணர்ந்
ெகாள் ம்	பார்ைவ ம்,	உ 	ெவளியில்	ெபரிதாகத்	ேதான்றி	அவன்	சி ைமைய



அவ க் 	நிைன ப த்தின.	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	எத்தைனேயா	ஆயிரம்
வீரர்க க் 	வாய்க்	கட்டைளயி ம்	அவைன,	வாய்	திறவாமல்	கண்
பார்ைவயாேலேய	நிற்க ம்,	நடக்க ம்,	ெசயலாற்ற ம்	ஏ கிற	அ ம்ெப ம்	ஆற்றல்
அந்த	இைடயாற் 	மங்கலத் 	'மைலச்சிகர'த்தினிடம்	இ ந்த .

மனத்ைதத்	த க்க	 யன்றா ம்,	 யாமல்	ம ப ம்	அவன்	சிந்தைன
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பிையேய	 ற்றிக்	ெகாண் 	மைலத்த .	ஆபத் தவிகள்
தைலவைனக்	 ட் க்	ெகாண் 	வர	வாயிற் றம்	ெசன்றவன்	 ட் க்	ெகாண்
வந் விட்டான்.

ெந ந் ரம்	பயணம்	ெசய் 	வந்த	அ ப் ம்,	கைளப் ம்	 ைழக்காதனிடம்
ெதரிந்தன.	அைலந் 	திரிந் 	வந்தவன்	 கத்தில்	காணப்ப ம்	ஒ 	க ைம
அவன்	 கத்தில்	பதிந் 	ஒளி	மங்கியி ந்த .	ேமைடயில்	ஏறி	அ கில்	வந்
தளபதிைய	வணங்கினான்	அவன்.

"ேநேர	அங்கி ந் 	தான்	வ கிறீர்களா?"	தளபதி	ேகட்டான்.	'ஆம்'	என்பதற்
அறி றியாகக்	 ைழக்காதனின்	தைல	அைசந்த .	அந்த	இடத்தில்	ெபா வாக
எல்ேலா ம்	கா ம்ப 	நின் 	ெகாண் 	 ைழக்காதனிடம்	ஒ 	அந்தரங்கமான
ெசய்திையப்	பற்றி	விசாரிப்ப 	நாகரிகமற்ற	ெசயலா ம்	என் 	தளபதிக் த்
ேதான்றிய .

" ைழக்காதேர!	ெகாஞ்சம்	இப்ப 	என்	பின்னால்	வா ங்கள்"	என் 	 றிப்பாக
ெம வான	 ரலில்	 றிவிட் 	 ரச	ேமைடயின்	பின் றத் ப்	ப களில்	இறங்கி
ஆ தச்	சாைலைய	ேநாக்கி	நடந்தான்	வல்லாளேதவன்.	 ைழக்காத ம்
ெமௗனமாக	அவைனப்	பின்பற்றிப்	ப யிறங்கிச்	ெசன்றான்.	அந்த	இரண் 	ேபர்கள்
ப யிறங்கி	நடந் 	ெசல் ம்	திைசயில்	அங்ேக	 யி ந்த	வீரர்களின்	பல	ஆயிரம்
விழியிைணகளின்	பார்ைவகள்	இலயித் ப்	பதிந்தன.	ஆ தச்	சாைலயின்
தனிைமயான	ஒ 	 ைலயில்	வந் 	தளபதி ம்	 ைழக்காத ம்	நின்றார்கள்.

" ைழக்காதேர!	இரகசியமான	ெசய்திகைளப்	ெபா வான	இடங்களில்	ேப வ
காய்ந்த	ைவக்ேகாற்ேபாரில்	ெந ப்ைபப்	பத்திரப்ப த்தி	ைவக்க	 யல்வ 	ேபால
மடைமயான	ெசயல்.	சில	சந்தர்ப்பங்கள்	நம்ைமத்	தவறாக	பயன்ப த்திக்
ெகாண் 	வி ம்.	அதனால்	தான்	இவ்வள 	 ன்ெனச்சரிக்ைக.	சரி,	நீங்கள்
ேபான	காரியம்	என்ன	ஆயிற் ?	அைதப்	பற்றிச்	ெசால் ங்கள்."

"ஆவ 	என்ன?	இந்த	விநா 	வைர	எல்லாம்	சரியாகத்தான்
நைடெபற்றி க்கின்றன.	இனிேமல்	எப்ப ேயா?	காரியத்ைத	 த் க்	ெகாண்
ெவற்றிைய	நம் ைடயதாக்கிக்	ெகாண் 	வரேவண் ய	திறைம	தங்க ைடய
தி த்தங்ைகயாரின்	ைககளில்	தான்	இ க்கிற ."



"நீங்கள்	எ வைர	உடன்	ெசன்றி ந்தீர்கள்?"

"விழிஞம்	வைர	நா ம்	 டப்	ேபாயி ந்ேதன்.	அவர்க ைடய	கப்பலில்	தங்கள்
தங்ைகயார்	ஏறிக்	ெகாள்கிற	வைர	மைறந்தி ந் 	பார்த் 	விட் த்	தான்
தி ம்பிேனன்."

"தங்கள்	கப்பலில்	ஏறக் டாெதன் 	அவர்கள்	ம க்கவில்ைலயா?"

"ம க்கவில்ைலயாவ ?	ம க்காமல்	வி வதாவ .	மகாமண்டேல வர க்
மதியைமச்சன்	ேபால்	திரிகிறாேன	அந்தக்	 ட்ைடயன்,	அவன்	தங்ைகயா க்
இடமில்ைல	என் 	கைடசி	வைரயில்	சாதித் 	விட்டான்."

"அடேட!	அப் றம்	எப்ப 	இடம்	கிைடத்த ?"

"ேநர்ைமயாக	இடம்	கிைடக்கேவ	இல்ைல.	அவர்கள்	பார்க்காத	ேநரத்தில்	தங்கள்
தங்ைகயார்	கப்பலின்	கீழ்த்தளத்தில்	ஏறி	ஒளிந் 	ெகாண் 	விட்டார்கள்.	கப்பல்
றப்ப கிற	வைர	நான்	மைறந்தி ந் 	பார்த் விட் த்தான்	வந்ேதன்.	விழிஞத்தில்
றப்பட்டவன்,	ேநேர	இங்ேக	 திைரைய	விரட் க்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்ந்ேதன்."

" ைழக்காதேர!	என்	தங்ைகயின்	ஆண்	ேவடத்ைதப்	பார்த் 	மகி ம்	வாய்ப்
எனக் க்	கிைடக்காமற்	ேபாய்விட்டேத	என் 	இந்த	ெந க்க யான	நிைலயி ம்
எனக் ச்	சிறி 	மனக் ைற 	உண்டாகத்தான்	ெசய்கிற "	என் 	ெசால்லிவிட் ச்
சிரித்தான்	தளபதி.

"மகாேசனாபதி	அப்ப 	ஒ 	 ைறைய	உணர	ேவண் ய 	அவசியம்	தான்.
ஏெனன்றால்	தங்கள்	உடன்	பிறந்த	தங்ைகயார்	அவ்வள 	தத் பமாக	ஆண்
ேவடத்ேதா 	ெபா ந்திக்	காட்சியளிக்கிறார்கள்.	அவர்கள்	அந்த	மா
ேவடத்ேதா 	அன்றிர 	அரண்மைனத்	ேதாட்டத்தில்	வந் 	என்	 ன்	நின்ற	ேபா
எனக்ேக	அைடயாளம்	 ரியவில்ைலேய?	மிக	அ ைமயாக	ந க்கிறார்கள்.
விழிஞத்தில்	அந்தக்	 ந்த ய க் ம்	மகாமண்டேல வரரின்	 தல்விக் ம்
ன்னால்	ஆண்	ேவடத்ேதா 	தங்கள்	தங்ைகயார்	சிரித் ப்	ேபசிய	சீைரப்	பார்த்

அ ேயன்	அயர்ந் 	ேபாேனன்."

"என்ன	ெசய்யலாம்?	ேவடம்	ேபாட் 	ந த் ப்	பிறைர	ஏமாற்றி	வாழ்வெதல்லாம்
அறத்தின்	ேநாக்கத்தில்	பாவம்	தான்.	சில	சமயங்களில்	வாழ்வதற்காகப்
ெபாய்யாக	ந க்க	ேவண் யி க்கிற .	ந ப்பதற்காகேவ	வாழ்கிற	வாழ்ைவ
மகாமண்டேல வரைரப்	ேபான்றவர்கேள	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறார்கேள!"



"ஆ!	தாங்கள்	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றிப்	ேபச்ெச த்த ம்	தான்	எனக்
நிைன 	வ கிற .	இப்ேபா 	அரண்மைனயின்	எல்லா	அரசியல்	காரியங்க ம்
அவர்	ெபா ப்பில்	தான்	நடக்கின்றன.	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	பவழக்கனிவாயர்
எல்ேலா ம்	ஊ க் ப்	ேபாய்விட்டார்கள்.	மகாராணியா ைடய	நிைன கெளல்லாம்
சமயத்	தத் வங்களில்	தி ம்பியி க்கின்றன.	 ற்றத்	தைலவர்கள்
இ ந்தாலாவ 	ஏதாவ 	ேகள்வி	ேகட் 	அவர்	மண்ைடயில்	 ட் க்
ெகாண்ேடயி ப்பார்கள்.	அவர்க ம்	தி ம்பி	வந் 	விட்டனர்.	கரவந்த ரத் க் ச்
ெசய்தி	அ ப் வ ,	வடதிைசப்	ேபார்	நிலவரங்கைளக்	கண்காணிப்ப 	எல்லாம்
மகாமண்டேல வரேர	பார்த் ச்	ெசய்கிறார்."

"ெசய்யட் ம்,	நன்றாக	அவேர	 ச்	சர்வாதிகார ம்	நடத்தட் ம்.	நான்	ஒ வன்
அங்ேகயி ந்தால்	தனக் 	இைட றாக	இ க் ெமன்ேறா	என்னேவா	என்ைன ம்
'பைட	ஏற்பா கைளக்	கவனி'	என் 	இங்ேக	அ ப்பிவிட்டார்.	எதற்ெக த்தா ம்
மகாராணி	 ட	அவர்	பக்கேம	தைலயைசக்கிறார்.	ஒவ்ெவா 	வீட் ம்
நாய்கைளக்	காவ க் 	மட் ம்	தான்	ைவத் க்	ெகாள்வார்கள்.	 ளிப்பாட்
மஞ்சள்	தடவி	மரியாைத	ெச த் வதற் 	ப மாட்ைட	ைவத்தி ப்பார்கள்."
தளபதி	வல்லாளேதவன்	தாழ் 	மனப்பான்ைமேயா 	ேபசினான்.

த தியாற்	ெபரியவர்கள்	தங்கைள	விடத்	தாழ்ந்தவர்களிடம்	பலவீனமான
சமயங்களில்	மனம்	திறந் 	தங்கைளத்	தாழ்வாகச்	ெசால்லிவிட	ேநர்ந்தால்,
அைதக்	ேகட்பவர்	பதில்	 றாமல்	அடக்கமாக	இ ந் 	வி வ 	தான்	அழ .
ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	அந்த	மாதிரி	தளபதிக் ப்	பதில்	 றாமல்	அடக்கமாக
நின்றான்.

சிறி 	ேநரம்	அைமதியில்	கழிந்த .	எைதேயா	சிந்தித் க்	ெகாண் ப்ப 	ேபால்
நின்ற	தளபதி	தி ெரன் 	 கபாவத்ைத	மாற்றிக்	ெகாண் ,	"பரவாயில்ைல?
மகாமண்டேல வரர்	அரண்மைனயிலி ந் ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி	நாராயணன்
ேசந்தன்	ஆகிேயார்	ெதற்ேகயி ந் ம்	இைடயாற் 	மங்கலத் க் த்	தி ம் 	 ன்
நீங்கள்	அங்ேக	ேபாய்	ஒ 	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாண் 	வரேவண் ம்.
இைடயாற் 	மங்கலம்	தீவில்	வசந்த	மண்டபத் க் 	அ கில்	வி ந்தினர்
மாளிைகக் க்	கீேழ	ஒ 	நிலவைற	உண் .	அதில்	ஏராளமான	ஆ தங்கைள
மகாமண்டேல வரர்	ேசர்த் 	ைவத்தி க்கிறார்.	எப்ப யாவ 	அவற்ைற	இங்ேக
கிளப்பிக்	ெகாண் 	வந் விட	ேவண் ம்.	பரம	இரகசியமாக	இைதச்	ெசய் ங்கள்.
ேவண் ய	ஆட்கைள ம்	 ட் க்	ெகாள் ங்கள்.	அறி 	தங்கியி க்கிற	இடத்தில்
ஆ தங்க ம்	தங்க	ேவண்டாம்"	என்றான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.
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[இந்தக்	காலத்தில்	அரசாங்கத்தின்	ேமல்	ெகாண் 	வ கிற	நம்பிக்ைக	இல்லாத்
தீர்மானம்	மாதிரி	அந்த	நாளில்	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	அரசர்கள்	மீேதா,	ெபா ப்
ஒ க்கப்பட்ட	மகாமண்டேல வரர்	ேபான்றவர்	மீேதா	ெகாண் 	வ ம்
நம்பிக்ைகயில்லாத்	தீர்மானத் க் 	'ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைல'	என் 	ெபயர்.
ற்றத்	தைலவர்கள்	ஒன் 	 	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைல	ெகாண் 	வ வர்.

Ref.	No.	73	Olai	document	of	Kollam	878	T.A.S.	Vol.	V.P.215]

காய்ந்த	மரத்தில்	நான் 	 றத்திலி ந் ம்	கல்ெலறி	வி ம்	என்பார்கள்.	ப த்த
மரமாக	இ ந் 	விட்டாேலா	இன் ம்	அதிகமான	 ன்பம்தான்.	எதற் ம்
அடங்காத	அறிவின்	 ர்ைமைய	ைவத் க்	ெகாண் 	வாழ்கிறவர்கள்	எவ்வளேவா
எதிரிகைள	உண்டாக்கிக்	ெகாள்ள ம்	தயாராகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	எட்ட

யாத	உயரத்தில்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாத	சாமர்த்தியத்ேதா 	ெநஞ்சின்
பலத்தால்	நிமிர்ந் 	நிற்பவர்க க் ச்	 ற்றி ள்ளவர்களின்	பைகைம ம்	ெவ ப் ம்
கிைடக்கத்தான்	ெசய் ம்.

ெபா ட்ெசறி ள்ள	ெச ைமயான	ெசாற்களால்	உட்ெபா ள்	நயம்	ெபா ந்த	ஒ
மகாகவி	காவியம்	ஒன் 	எ தியி ந்தால்	அைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ளத்
த தியற்றவர்க ம்,	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யாதவர்க ம்	காரணமின்றி	அதன்	ேமல்
ெவ ப்பைடவ 	ேபால்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	சில க்
ெவ ப் 	உண்டாகியி ந்த .

"மக்களின்	மனப்	பண் 	தாழ்ந் 	கீழ்த்தரமாகப்	ேபாய்விட்டால்	உயர் ம்,	தர ம்
உள்ள	எல்லாப்	ெபா ள்களின்	ேம ம்	ஏேதா	ஒ வைக	ெவ ப் 	வந் வி கிற .
மண்ணில்	வாழ்ந் 	ெகாண் ந்தா ம்	மனத்தில்	மண்படாமல்	ைவத் க்	ெகாள்ள
ேவண் ம்.	ஆனால்	ேபதைமயின்	காரணமாகப்	ெப ம்பாேலார்	மனத்ைத ம்
மண்ணில்	 ரட் க்	ெகாண் 	வி கிறார்கள்"	என் 	ேகாட்டாற் ச்	சமணப்
பண் தர்	அ க்க 	மகாராணியிடம்	ெசால் வார்.

அன்ைறக் க்	காைலயில்	இந்த	வார்த்ைதகைள	மீண் ம்	நிைனத் ப்	பார்க்க
ேவண் ய	நிைல	மகாராணி	வானவன்மாேதவிக் 	ஏற்பட்ட .	 சீந்திரம்,	காந்த ர்
தலிய	இடங்க க் ச்	ெசன் 	விட் 	 ன்சிைற	வழியாக	அரண்மைனக் த்

தி ம்பி	வந் 	சில	நாட்கள்	ஆகியி ந்தன.

தி ம்பி	வந்த	அன்ைறக் 	ம நாேள	தி வட்டாற் த்	தாயின்	மக க்காகச்
ெச த்த	ேவண் ய	அபராதப்	ெபான்	அ ப்பப்பட்ட .	உதவிையத்	தாம்	ெசய்வ



யா க் ம்	ெதரியாமல்	ெசய்தார்	வானவன்மாேதவி.	அபராதப்	ெபான்	அ ப்பப்பட்ட
தினத்தன் 	மாைலேய	 சீந்திரம்	அர்ச்சகர்	அரண்மைனக் 	வந் 	ேமாதிரத்ைதத்
தி ப்பிக்	ெகா த் 	அங் 	நடந்தைதெயல்லாம்	விவரித் விட் ச்	ெசன்றார்.	'ஒ
தாயின்	உள்ள ம்	அவள்	மகனின்	ைகக ம்	ெவந் 	ேபாகாமல்	காப்பாற்றி
விட்ேடாம்'	என்ற	நிைன 	இன்பமாகத்தான்	இ ந்த 	மகாராணிக் .	அ ள்
மயமான	வானவன்மாேதவியின்	மனம்	அப்ப ப்	பிற க் 	உதவி	ெசய் ம்,
பிற க்காகத்	தன்ைன	இழந் ம்	வா ம்	பண்ைப	இயல்பாகேவ	ெபற்றி ந்த .
ெவயில்	பட்ட டன்	வா ம்	 ப்ேபாலப்	பிறர்	 ன்பத்ைத	உணர்ந் 	இரங் ம்	மனம்
அ .

சீந்திரத்திலி ந் 	தி ம்பிய	பின் 	சில	நாட்கள்	மகாராணி	அந்தப் ரப்
ப தியிலி ந் 	ெவளிேயறேவ	இல்ைல.	ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்	அன்ெறா 	நாள்
ஓைலயில்	எ திக்	ெகா த் ச்	ெசன்றி ந்த	அந்தச்	ெசய் ைள ம்	காந்த ர்
மணியம்பலத்தில்	மைறந் 	நின் 	ேகட்ட	அறி ைரகைள ம்	நிைனத் க்
ெகாண்ேட	ெபா ைதப்	ேபாக்கினார்.	அரண்மைனயிேலேய	மற்ெறா 	ப தியில்
தங்கியி ந்த	மகாமண்டேல வரைரக்	 ட	அவர்	சந்திக்க	வி ம்பவில்ைல.
எண்ணங்கள்	ப த் 	 தி ம்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	நிைலயில்	யாைர ம்	சந்திக்காமல்,
யாேரா ம்	ேபசாமல்	தனக் ள்ேளேய,	தன்ைனத்தாேன	உள் கமாக	ஆழ்ந்
பார்க் ம்	உயர்ந்த	நிைல	ஏற்ப ம்.	அந்த	நிைலயில்	தான்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்
மாேதவியார்	இப்ேபா 	இ ந்தார்.

ஆனால்	அவர 	ேபரின்ப	ேமான	நிைலையக்	கைலக்க	அந்த	அதிர்ச்சி	த ம்
ஓைலேயா 	அன் 	காைலயில்	ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்	கழற்கால்	மாறனார்
வந் 	ேசர்ந்தார்.	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	மற்றக்	 ற்றத்	தைலவர்கெளல்ேலா ம்
ேசர்ந் 	தங்க ைடய	ஏகப்	பிரதிநிதியாக	அந்த	ஓைலேயா 	அவைர
மகாராணியாரிடம்	அ ப்பியி ந்தனர்.

ைவகைறயில்	நீரா 	வழிபா 	 த் க்	ெகாண் ,	 னிதமான	நிைன களில்
திைளத் ப்	ேபாய்	வீற்றி ந்த	மகாராணிக் 	 ன்	 வன	ேமாகினி	ேதான்றி	அந்தச்
ெசய்திையக்	 றினாள்.

"ேதவீ!	மிக	 க்கியமான	காரியமாகப்	ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்	கழற்கால்
மாறனார்	அவசரமாகத்	தங்கைளச்	சந்திக்க	வந்தி க்கிறார்."

" ற்றத்	தைலவர்	 ட்டம்	 ந்த	அன்ேற	அவர்கெளல்லா ம்	தி ம்பிப்
ேபாய்விட்டார்கேள!	இப்ேபா 	கழற்கால்	மாறனார்	மட் ம்	ம ப ம்	எதற்காக
வந்தி க்கிறார்?	தனியாக	வந்தி க்கிறாரா?	அவேரா 	ேவ 	யாராவ
வந்தி க்கிறார்களா?"	என் 	திைகப் த்	ெதானிக் ம்	 ரலில்	மகாராணி
வண்ணமகைளப்	பார்த் க்	ேகட்டார்.



"ேதவீ!	அவர்	மட் ம்	தான்	தனியாக	வந்தி க்கிறார்"	என் 	 வன	ேமாகினி	பதில்
றிய ம்,	"அப்ப யானால்	நீ	ஒன் 	ெசய்,	 வன	ேமாகினி!	அவைர	அைழத் க்

ெகாண் 	ேபாய்	ேநேர	மகாமண்டேல வரர்	தங்கியி க் ம்	மாளிைகயில்	விட்
வி .	ஏதாவ 	அரசாங்க	சம்பந்தமாகத்தான்	ேப வதற் 	வந்தி ப்பார்.	நமக்
எதற் 	இந்த	வம்ெபல்லாம்?	நிம்மதியாகத்	ெதய்விகச்	சிந்தைனயில்
ஈ பட் க்கிற	மனத்ைத	அரசியல்	ேச 	படவி வதற் 	இப்ேபா 	நான்
சித்தமாயில்ைல.	தி வாசகத்ைத ம்,	தி க் றைள ம்	நிைனத் க்
ெகாண் க் ம்	நிைலயில்	ெதற்ேக ம்,	வடக்ேக ம்	யார்	பைடெய க்கப்
ேபாகிறார்கள்	என் 	ெதரிந் 	ெகாண் 	 திய	கவைலகைளச்	 மக்க	ேவண்டாம்.
எ வாக	இ ந்தா ம்	சரி;	வந்தி ப்பவைர	மகாமண்டேல வரரிடேம	 ட் க்
ெகாண் 	ேபாய்	விட் வி .	அவர்	பா ,	வந்தி ப்பவர்	பா .	ேபசித்	தீர்த் க்
ெகாள்ளட் ம்"	என் 	ஒட் தல்	இல்லாமல்	 றினார்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி.

வன	ேமாகினி	தி ம்பிச்	ெசன்றாள்.	'எந்த	எந்தப்	பற் களிலி ந் 	நம்ைம
வி வித் க்	ெகாள்கிேறாேமா	அந்தந்தப்	பற் களால்	வ ம்	 ன்பங்கள்	நமக்
இல்ைல'	என் 	 ன்ெபா 	நாள்	காந்த ர்	மணியம்பலத்தில்	ேகட்ட	அந்தச்
ெசாற்கைள	நிைனத் ப்	ெப ச் 	விட்டார்	மகாராணி.	ெநஞ்சின்	 ைமையக்
ைறக்க	அந்தப்	ெப ச் 	ெவளிேயறின	ேபா 	நிம்மதி	உள்ேள	 ந்தாற்

ேபால்	இ ந்த .	சிறி 	ேநரந்தான்	அந்த	நிைல.	இரண்டாவதாக	மற்ெறா
ெப ச்ைச	ெவளிேயற் ம்	ெசய்திையத்	தாங்கிக்	ெகாண் 	 வன	ேமாகினி
தி ம்பி	வந்தாள்.	"ேதவீ!	அவர்	மகாமண்டேல வரைரச்	சந்திக்க
வி ம்பவில்ைலயாம்.	தங்கைளத்தான்	சந்தித் ப்	ேபசியாக	ேவண் மாம்.	நான்
எவ்வளேவா	ெசால்லிப்	பார்த் விட்ேடன்.	அவர்	ேகட்கவில்ைல.	பி வாதமாக
உங்கைளேய	காண	ேவண் ெமன்கிறார்."

அவளிடம்	என்ன	பதில்	ெசால்லி	அ ப் வெதன் 	சிறி 	தயங்கிய	பின்,	"சரி!
ேவெறன்ன	ெசய்ய	 ம்?	நீ	ேபாய்	அவைர	இங்ேகேய	 ட் க்	ெகாண் 	வா"
என் 	ெசால்லி	அ ப்பினார்	மகாராணி.	'மகாமண்டேல வரைரப்	பார்க்க
வி ம்பவில்ைல'	என் 	ெவ த் ச்	ெசால்கிற	அள 	கழற்கால்	மாறனா க் 	அவர்
ேமல்	அப்ப 	என்ன	மனத்தாங்கல்	ஏற்பட் க்க	 ம்'	என்ற	ஐயம்	மகாராணிக்
ஏற்பட்ட .	தி ர்	தி ெரன் 	தம்ைமச்	 ற்றியி ப்பவர்கள்	இ ப்பைவகள்	எல்லாம்
திர்களாக	மாறிக்	ெகாண் 	வ வதாகப்	பட்ட 	அவ க் .	'உலகத்தில்
ஒவ்ெவா 	மனித ம்	கண்ணின்	ேநாக்கத்தில்	எப்ப ப்	ப கிறார்கேளா	அப்ப க்
க த்தின்	ேநாக்கத்தில்	ப வதில்ைலயா?	அல்ல 	மனிதர்கைள ம்,
ற் ப் றத்ைத ம்	அளந் 	பார்த் 	விளங்கிக்	ெகாள் ம்	ஆற்றல்	என் ைடய

ெமன்ைமயான	மனத் க் 	இல்லாமல்	ேபாய்விட்டதா'	என் 	திைகத்தார்
மகாராணி	வானவன்மாேதவியார்.	



அந்தச்	சமயத்தில்	 வன	ேமாகினி,	கழற்கால்	மாறனாைர	 ட் க்	ெகாண் 	வந்
நி த்தினாள்.	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	ஐம்ெப ங்	 ற்றத்	தைலவர்க க் ள்
ெசல்வாக் 	மி ந்தவ ம்,	ெபான்மைனக்	 ற்றத் த்	தைலவ ம்,	வய
த்தவ ம்,	ெதன்னவன்	தமிழேவள்	பாண் ய	 ேவந்த	ேவளார்	என்ற	சிறப் ப்

பட்டம்	ெபற்றவ ம்	ஆகிய	கழற்கால்	மாறனார்	 ன்வந் 	மகாராணிைய
வணங்கினார்.	அவர்	ைகயில்	உைறயிட் 	இைலச்சிைன	ெபாறித்த	ஓைலச்	 ள்
இ ந்த .	அவ ைடய	வய க் ம்,	அ பவத் க் ம்	மரியாைத	ெகா த்
எ ந் 	நின் 	வணங்கினார்	மகாராணி.

"வரேவண் ம்,	ெபரியவேர!	அதிகாைலயில்	சிரமப்பட் 	வந்தி க்கிறீர்கள்.
அரசாங்க	காரியமாக	இ க் மானால்	மகாமண்டேல வரைரப்	பார்த்தாேல
ேபா மானெதன் 	தான்	உங்கைள	அவரிடம்	அைழத் ப்	ேபாகச்	ெசான்ேனன்.
நீங்கள்	என்ைனேய	பார்க்க	ேவண் ெமன் 	 றினீர்களாம்."

"ஆமாம்!	நான்	பார்க்க	வந்த 	ெதன்பாண் 	நாட் 	மகாராணியாைரத்தான்"	என்
கழற்கால்	மாறனார்	 றிய	பதிலில்	க ைம ம்,	சிறி 	அ த்த ம்	ஒலித்தாற்
ேபால்	ேதான்றிய 	மகாராணிக் .

"அ 	சரிதான்!	ஆனால்	ஓர்	அரசாங்கக்	காரியமாக	என்ைனச்	சந்தித் 	நீங்கள்
அைடய	 ந்த	பயைனக்	காட் ம்	மகாமண்டேல வரைரச்	சந்தித் 	அதிகமான
பயைன	அைடயலாேம	என்பதற்காகத்தான்	ெசான்ேனன்."
"இல்ைல	மகாராணி!	நாங்கள்	இனி	என் ேம	மகாமண்டேல வரர்	என்ற	 ைறயில்
அந்தப்	பதவியில்	ைவத் 	அவைரச்	சந்திக்க	வி ம்பவில்ைல.	காரணம்,	அவர்
ேமல்	எங்க க் 	நம்பிக்ைக	இல்ைல.	அவ ைடய	ெசயல்கைள ம்	நாங்கள்	 ரிந்
ெகாள்ள	 வதில்ைல."

இைதக்	ேகட்ட ம்	அைமதியான	மகாராணியின்	விழிகள்	நீண் 	உயர்ந் 	அகன்
விரிந்தன.	தம்	ெசவிகைளேய	அவரால்	நம்ப	 யவில்ைல.	ம ப ம்	அவர்
கத்ைத	நிமிர்ந் 	பார்த் க்	ேகட்டார்.	"நீங்கள்	என்ன	ெசால் கிறீர்கள்?"

"மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	எங்க க் 	நம்பிக்ைக	இல்ைல	என் 	ெசால் கிேறன்."

"'எங்க க் '	என்றால்...?	உங்க க் ம்,	இன் ம்	ேவ 	யா க் ம்?	நீங்கள்
ஒ வராய்த்தாேன	இங் 	வந்தி க்கிறீர்கள்?"

"மகாராணியவர்கள்	என் ைடய	 ணிச்ச க்காக	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.
நான்	ஒ வனாக	இங் 	வந்தி ந்தா ம்	மற்றக்	 ற்றத்	தைலவர்கேளா 	 க்
கலந் 	ெகாண் ,	ேபசி	அவர்கள்	ைகெயாப்பமிட்ட	'ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா
ஓைல'ைய ம்	ெகாண் 	தான்	வந்தி க்கிேறன்.	இேதா	எங்கள்	ஓைல."



அவர்	தாம்	ைகேயா 	ெகாண் 	வந்தி ந்த	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலைய
மகாராணியிடம்	நீட் னார்.	அந்த	விநா 	வைரயில்	சாந்த ம்,	அைமதி ம்,
க ைண ம்	கலந் 	ஒ 	ெப 	மலர்ச்சி	நிலவிக்	ெகாண் ந்த	மகாராணியின்
கத்தில்	மண் லகத் 	உணர்ச்சிகளின்	சி ைமகள்	ப ந்தன.	பய ம்,

கலவர ம்,	பதற்ற ம்	ெநற்றியில்	 க்கங்கள்	இட	அந்த	ஓைலைய
அவரிடமி ந் 	வாங்கினார்	மகாராணி.	அப்ப 	வாங் ம்	ேபா 	அவ ைடய
ைககள்	ெமல்ல	ந ங்கின.	ேமேல	இட் ந்த	இலச்சிைனகைள	நீக்கி	அரக்ைக
உதிர்த் ,	அைதப்	பிரிக் ம்	ேபா 	ைககள்	இன் ம்	அதிகமாக	ந ங்கின.
நீர்ப்பரப்பில்	ஏேத ம்	ஒ 	ெபா ள்	வி ந்தால்	 தலில்	சிறிதாக	உண்டா ம்
அைலவட்டம்	வளர்ந் 	விரிந் 	ெபரிதாகிக்	கைரவைரயில்	நீள்வைதப்	ேபால்
அந்தப்	பயங்கர	ஓைலச்	 ள்	விரிய	மகாராணியின்	பய ம்	அதற்ேகற்ப	விரிந்த .

'ஐேயா!	ஒ 	மனிதர்	மிக	உயர்ந்த	நிைலயில்	சாதாரண	அறிவால்	 ரிந் 	ெகாள்ள
யாதவராக	இ ந்தால்	அவ க் த்தான்	எத்தைன	ெக தல்கள்!	எவ்வள

ேப ைடய	பைக!	 ைகத்	தட் க்	ெகா த் ப்	பாராட் 	விட் க்	கால்கைள
வாரிவி கிற	உலகமாகவல்லவா	இ க்கிற !	மைடயைனப்	பார்த் 	அறிவாளியாக
ேவண் ெமன் 	உபேதசிக்கிறார்கள்.	அறிவாளிையப்	பார்த் 	அவன்	ஏன்
அவ்வள 	அறிவாளியாயி க்கிறாெனன் 	ெபாறாைமப்ப கிறார்கள்.
வளர்ச்சிக் ப்	பா பட் க்	ெகாண்ேட	தளர்ச்சி	அைடகிறார்கேள!	பழங்காலப்
லவர்	ஒ வர்	திரி	ெசாற்களால்	பா 	ைவத்த	க னமான	அங்கதப்	பாடல்	ெபா ள்
ஒளித் 	ைவக்கப்பட்ட	பாடல்	ேபால்,	சாமானியமானவர்க க் 	விளங்கிக்
ெகாள்ள	 யாதவராக	இ க்கிறார்	மகாமண்டேல வரர்.	அதனால்தான்
இத்தைன	 ழப்ப ம்	ஏற்ப கிற .	இ 	என்ன	ேகவலமான	உலகம்!	உட்படாததாக,
உயர்ந்ததாக	ேமேல	உள்ள	ெபா ள்கைளெயல்லாம்	கீேழ	 தியி ம்	அ க்கி ம்
ர ம்ப 	தைரயில்	இறக்கிப்	பார்த் 	விட	ஆைசப்ப கிறார்கேள!	என்ன
ெசய்வ ?	மனித	இயல்ேப	அப்ப 	அைமந் 	விட்ட .	உயரமான
மரக்கிைளகளி ம்,	ெச ,	ெகா களின்	ெகாம் களி ம்	இ க் ம்	பழங்கைள ம்
க்கைள ம்	தைரயில்	உதிரச்	ெசய் 	பயன்ப த் கிற	வழக்கம்	ேபாலச்	சில

ேமலான	மனிதர்கைள ம்	கீேழ	இறக்கித்	தள்ளிப்	பார்க்க	ஆைசப்ப கிறார்கள்
ேபா ம்.	ெப ைம ம்	வளர்ச்சி ம்	அைடய	ேவண் மானால்	கீேழ
இ ப்பவர்கைள ம்	ேமேல	ேபாகச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ேமேல	இ ப்பவர்கைள ம்
கீேழ	இ த் த்	தள்ளி	என்ன	பயன்?	ஒ 	ெநாண் ,	'ஊரி ள்ள	கால்	ெபற்ற
மனிதெரல்லாம்	ெநாண் யாக	மாறேவண் ம்'	என் 	ஆைசப்ப வ 	ேபாலன்ேறா
இ க்கிற ?'

'நாம்	சாவதற் ள்	ஒ 	நாளாவ 	அல்ல 	ஒ 	சில	நாழிைகக்காவ 	'ெதன்பாண்
நாட் 	மகாமண்டேல வரர்'	என்ற	ெபயேரா 	பதவி	வகித் விட் ச்	சாக
ேவண் ெமன் 	இந்தக்	கழற்கால்	மாறனா க் 	ஆைச.	அந்த	ஆைசயின்



விைள தான்	வய 	 திர்ந்த	காலத்தில்	இப்ப 	மனம்	 திராத	ெசயல்கைளச்
ெசய்யத்	 ண் கிற .	ெபரிய	மனிதராக	இ ந் 	ெகாண் 	சிறிய	காரியத்ைதச்
ெசய்கிறாேர!	பாவம்	இவர்	என்ன	ெசய்வார்?	பதவி	ஆைச,	ெபயர்	ஆைச,	அதிகார
ஆைச!	மற்றக்	 ற்றத்	தைலவர்களின்	 ண் தல்	எல்லாம்	ேசர்ந் 	இந்த	ஒப் ர
ெமாழி	மாறா	ஓைலேயா 	இவைர	இங்ேக	அ ப்பியி க்கின்றன.'

ைகயில்	வாங்கிய	ஓைலையச்	சிறி 	சிறிதாக	விரித் க்	ெகாண்ேட	இவ்வள
நிைன கைள ம்	மனத்தில்	ஓடவிட் ச்	சிந்தித்தார்	மகாராணி.	ஓைலையப்
ப க்கத்	ெதாடங் வதற் 	 ன்னால்	தைலைய	நிமிர்த்தி	எதிேர	நின்
ெகாண் ந்த	கழற்கால்	மாறனாைர	வானவன்மாேதவி	 ர்ந் 	ேநாக்கினார்.
ேநாக்கிக்	ெகாண்ேட	ேகட்டார்:	"இந்த	ஓைலைய	நான்	ப த் த்தானாக	ேவண் ம்
என் 	நீங்கள்	வி ம் கிறீர்களா?	நன்றாகச்	சிந்தித் 	விட் 	என்	ேகள்விக் ப்
பதில்	ெசால் ங்கள்.	அவசரமில்ைல."	மகாராணியாரின்	இந்தக்	ேகள்விையச்
ெசவி ற் க்	கழற்கால்	மாறனார்	சிறி 	மிரண்டார்.	பின் 	சமாளித் க்	ெகாண்
றினார்:

"மகாராணியவர்கள்	உடன யாக	இந்த	ஓைலையப்	ப த்
மகாமண்டேல வர ைடய	ெபா ப் கைளக்	ைகமாற்றி	அைமக்க	ேவண் ெமன்ப
என்	வி ப்பம்	மட் ம்	இல்ைல;	எல்லாக்	 ற்றத்	தைலவர்க ம்	ஒ 	மனத்ேதா
அப்ப 	வி ம்பிேய	என்ைன	இங்ேக	அ ப்பியி க்கிறார்கள்.	இதில்	இனிேம ம்
சிந்திக்க	எ மில்ைல."

அவ ைடய	பதிைலக்	ேகட்ட ம்	மகாராணி	அந்த	ஓைலையப்	ப க்கத்
ெதாடங்கிவிட்டார்.

"தி வளர,	நலம்	வளர,	 மரி	கன்னியா	பகவதியார்	அ ள்	பரவி	நிற் ம்
ெதன்பாண் 	நாட் ன்	மகாராணியார்	தி ன் 	ெபான்மைனயிற்	 ய	 ற்றத்
தைலவர்கள்	தம் ள்	ஒ 	நிைனவாய்,	ஒ மனதாய்,	ஒன் பட் 	நிைல	நி வி
நிைறேவற்றி	அ ப் ம்	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைல.

"காலஞ்ெசன்ற	மகாமன்னர்	நாள்	ெதாட் 	இ 	கா ம்	நம் ள்	தைல	நின்
அறி ம்,	 ழ்ச்சி ம்	வல்லாராய்	ம ங் ர்க்	 ற்றத் 	 தன்ைம	 ண்
இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	மகாமண்டேல வரராயி க் ம்	நம்பியானவர்
அண்ைமயிற்	சிறி 	காலமாய்	மற்றக்	 ற்றத்	தைலவர்கைளக்	கலக்காம ம்,
ெபா ட்ப த்தாம ம்,	தாேம	நிைனத் 	தாேம	ெசயற்பட் 	வ தைல	நிைனத்
வ ந் கிேறாம்.

"கன்னியா மரித்	ேதவ	ேகாட்டத்தில்	இந்த	நாட் 	அரசிையப்	பைகவர்
ேவெலறிந் 	ெகால்ல	 ய ம்	அள க் 	கவனக்	 ைறவாக	இ க்க	ேநர்ந்த ,



காணாமற்	ேபான	இளவரசைரத்	ேத 	அைழத் 	வர	 யற்சி	ெசய்யாமலி ந்த .
பாண் 	நாட் ன்	மதிப் க் ரிய	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைளத்	தம் ைடய
மாளிைகயிலி ந் 	ெகாள்ைள	ேபா ம்ப 	விட்ட ,	கரவந்த ரத்தார்
கண்காணிப்பில்	இ க் ம்	ெகாற்ைக	 த் ச்	சலாபத்தில்	பைகவர்	 ந்
ழப்பம்	விைளவிக் ம்	அள க் ப்	பா காப் க்	 ைறவாக	இ ந்த 	ேபான்ற

காரணங்களால்	இனி	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	நாங்கள்	நம்பிக்ைக
ெகாள்வதற்கில்ைல	என்பைத	எல்ேலா ம்	 க்	ைகெயாப்பம்	நாட் ய	இந்த
ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைல	 லம்	மாேதவியாகிய	மகாராணியா க்
அறிவித் க்	ெகாள்கிேறாம்.	இவ்ேவாைல	ெகாண் 	ச கத் க் 	வ பவர்,
தியவ ம்	ெபான்மைனக்	 ற்றத்	தைலவ மாகிய	கழற்கால்	மாறனார்	ஆவார்.

இவ்வண்ணம்	இவ்ேவாைல	 ெய வித்த	நா ம்,	எ வித்தவர்	ெபயர்க ம்
வ மா "	என் 	 ந்தி ந்த	அந்த	ஓைலயின்	கீேழ	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி
நீங்கலாக	மற்ற	நால்வ ைடய	ெபயர்க ம்,	எ திய	நா ம்	காணப்பட்டன.
மகாராணி	ேவதைனேயா 	 ய	சிரிப் டன்,	"நல்ல ;	உங்கள்	ஓைலைய	நான்
ப த் விட்ேடன்,	ெபரியவேர"	என் 	கழற்கால்	மாறனாைரப்	பார்த் ச்	ெசான்னார்.

"ப த்த ம்	மகாராணியா க் 	என்ன	ேதான் கிறெதன் 	எளிேயன்
அறியலாேமா?"	என் 	அவர்	ேகட்டார்.

"ஆகா!	தாராளமாக	அறியலாம்.	இேதா	ெசால்கிேறன்!	ேக ங்கள்.	எந்த	ஒேர	ஒ
மனித ைடய	சிந்தைனக்	 ர்ைமயினால்	இந்த	நா ம்,	நா ம்,	நம்பிக்ைகக ம்
காப்பாற்றப்	ப கின்ேறாேமா	அந்த	ஒ 	மனிதைர	அந்தப்	பதவியிலி ந் 	இறக்க
எனக் 	வி ப்பமில்ைல."

"அப்ப யானால்	ெதன்பாண் 	நாட் 	மகாராணியார்	எங்கைளெயல்லாம்
இழந் விடத்தான்	ேந ம்."

"நான்	உங்கைள	இழந் வி வ 	தான்	நல்லெதன்ேறா	அல்ல 	நீங்கள்	என்ைன
இழந் வி வ தான்	உங்க க் 	நல்லெதன்ேறா	ேதான்றினால்	அப்ப ேய
ைவத் க்	ெகாள் ங்கேளன்!"	என்றார்	மகாராணி.

"எங்கள்	ஒத் ைழயாைமயின்	விைள 	மிக ம்	பயங்கரமாக	இ க் ெமன்பைத
இப்ேபாேத	 றிக்	ெகாள்ள	வி ம் கிேறன்."

"அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்யட் ம்!	நீங்கேள	உங்கைளப்	பயங்கரமாக்கிக்
ெகாள்கிறீர்கள்?"

"சரி!	நான்	வ கிேறன்."	கிழட் ப்	 லி	பின்ேநாக்கிப்	பாய்வ 	ேபால்	வி ட்ெடன்
ேகாபமாகத்	தி ம்பினார்	கழற்கால்	மாறனார்.



"எங்ேக	அவ்வள 	அவசரம்?	ெகாஞ்சம்	இ ங்கள்,	ேபாகலாம்"	என் 	 றி
சிரித் க்	ெகாண்ேட	அப்ேபா தான்	உள்ேள	 ைழந்த	மகாமண்டேல வரைரப்
பார்த்த	ேபா 	 தம்	கண்ட	சி 	பிள்ைள	ேபால்	ந ங்கினார்	கழற்கால்	மாறனார்.
----------	
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ெகா ம்பா ர்க்	ேகாட்ைடக் ள்	அரண்மைனக்	 த்தரங்கத்தில்	ஆ க்
ெகாண் ந்த	ேதவராட் 	பயங்கரமாக	அலறிக்	ெகாண்ேட	தன்	ைகயிலி ந்த
திரி லத்ைத	மான்கண்	சாளரத்ைத	ேநாக்கிச்	 ழற்றி	எறிந்த	ேபா 	அந்தச்
சாளரத் க் ப்	பின்னால்	ஒளிந் 	ெகாண் ந்தவைனப்	பி ப்பதற்காக	ஐந்
ேப ைடய	பத் க்	கால்கள்	விைரந் 	ெசன்றன.

ஓடத்	ெதாடங்கிய	அந்தப்	பத் க்	கால்கள்	யா ைடயைவ	என் 	இங்
ெசால்லித்தான்	ெதரிய	ேவண் ெமன்பதில்ைல.	இைடயாற் 	மங்கலத்
மகாமண்டேல வரர்	மாளிைகயிலி ந் 	ெதன்பாண் 	நாட் 	அர ரிைமப்
ெபா ள்கள்	காணாமற்	ேபாய்விட்டன	என்ற	ெசய்திையக்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்
வாயிலி ந் 	ேகட் 	வியந் 	நின் 	ெகாண் ந்த	ேசாழன்	உள்பட	மற்ற	நான்
ேப ம்	ஓ னார்கள்.

அந்த	மான்கண்	பலகணியின்	ம றம்	ெகா ம்பா ர்	அரண்மைனயின்	சித்திரக்
டம்	அைமந்தி ந்த .	ேகானாட் 	அரச	பரம்பைரயின்	வீரச்	ெசயல்கைள

விளக் ம்	அற் தமான	ஓவியங்கள்	அந்தக்	 டத் ச்	 வர்கைள	நிைறத் க்
ெகாண் ந்தன.	சித்திரக்	 டத்தின்	பின் றம்	ேகாட்ைட	மதிற் வைர	ஒட் னாற்
ேபால்	ெபரிய	ேதாட்டம்	இ ந்த .	மதிற் வரின்	உட் றத்ைதப்	ேபாலேவ
ெவளிப் றத்தி ம்	அகழிக்	கைரைய	ஒட் த்	ெதன்ைன	மரங்கள்	அடர்ந்
வளர்ந்தி ந்தன.

ஒளிந்தி ந்தவைனப்	பி ப்பதற்காகச்	சித்திரக்	 டத் க் ள்	ஓ 	வந்தவர்கள்,
நாற் ற ம்	 ைலக்ெகா வராகச்	சிதறிப்	பாய்ந்தனர்.	ஆனால்	அங்ேக	ஒளிந்
ெகாண் ந்த	ஆள்	அவர்கள்	வ வதற் ள்	சித்திரக் டத் 	எல்ைலையக்
கடந் 	ேதாட்டத் க் ள்	 ந் விட்டான்	என்ப 	அவர்க க் த்	ெதரியா .
சித்திரக்	 டத்தின்	 ைல	 க் களிெலல்லாம்	ேத ப்	பார்த் விட் 	ஓரள
ஏமாற்றத்ேதா 	அவர்கள்	ேதாட்டத் க் ள்	 ைழந்த	ேபா ,	"அேதா!	அங்ேக
பா ங்கள்,	மதில்	 வர்	ேமல்"	என் 	ஒ 	 ள் த்	 ள்ளிக்	ெகாண்ேட	 ட் க்
காட் க்	 ச்சலிட்டான்	கீைழப்	ப ர்க்	கண்டன்	அ தன்.	அந்தக்	கணேம	மற்ற
நான் 	ேப ைடய	பார்ைவ ம்	நான் 	வில்களிலி ந் 	ஒேர	 றிைய	ேநாக்கிப்
பா ம்	அம் கள்	ேபால்	அவன்	 ட் க்	காட் ய	திைசயிற்	ேபாய்ப்	பதிந்தன.	அங்ேக
ஒ 	மனிதன்	மதில்	ேமலி ந் 	 வைர	ஒட் 	வளர்ந்தி ந்த	அகழிக்கைரத்
ெதன்ைன	மரம்	ஒன்றின்	வழியாக	ெவளிப் றம்	கீேழ	இறங்க	 யற்சி	ெசய்



ெகாண் ந்தான்.	அவ ைடய	 ப் றம்	தான்	சித்திரக்	 டத் க்
ெகால்ைலயில்	நின் 	ெகாண் 	பார்த்த	அவர்க க் த்	ெதரிந்த .	 கம்
ெதரியவில்ைல.	உட்பக்கத்தி ம்	மதில்	 வர்	அ ேக	அேத	மாதிரி	மற்ெறா
ெதன்ைன	மரம்	இ ந்ததனால்	அந்த	ஆள்	அதன்	வழியாகத்தான்	மதில்	ேமல்
ஏறியி க்க	ேவண் ெமன் 	அவர்கள்	அ மானித் க்	ெகாண்டார்கள்.	மிக
ேவகமாகத்	ெதன்ைன	மரங்களில்	ஏறிப்	பழக்கப்பட்டவனாக	இ ந்தாெலாழிய
அவ்வள 	விைரவில்	ேமேல	ஏறி	மதில்	 வைர	அைடந்தி ப்ப 	சாத்தியமில்ைல.

"தி ட் 	நாய்!	மதில்	ேமலி ந்ேத	ெசத் க்	கீேழ	விழட் ம்!"	என்
க ங்ேகாபத்ேதா 	இைரந் 	கத்திக்	ெகாண்ேட	பாம் 	படெம த் 	ெநளிவ
ேபால்	இ ந்த	ஒ 	சி 	 த் வாைள	இைடயிலி ந் 	உ விக்	 றிைவத்
வீ வதற் 	ஓங்கினான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	ேசாழன்	அ கிற்	பாய்ந் 	வந்
வாைள	வீ வதற் 	ஓங்கிய	அவன 	ைகையப்	பி த் க்	ெகாண்டான்.

"ெபா ங்கள்!	நீங்கள்	விவரம்	ெதரிந்த	மனிதராக	இ ந்தால்	இப்ப ச்
ெசய்யமாட் ர்கள்.	தி ட் த்தனமாக	இங்ேக	அவன்	எப்ப 	 ைழந்தான்
என்பைத ம்	 ைமயாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் மானால்,	அவன்	வந்த
வழிேய	அவன்	ேபாக்கில்	அவைன	ெவளிேயற	விட் க்	கைடசியில்	பி த் க்
ெகாண் 	உண்ைம	அறிய	ேவண் ம்.	ைகயில்	அகப்பட்ட	ஒ 	காைடைய	(ஒ
வைகப்	பறைவ)	ெவளிேய	விட்டால்	காட் ள்ள	காைடகைளெயல்லாம்	அைதக்
ெகாண்ேட	பி த் 	விடலாம்.	ஓைசப்படாமல்	தி ம்பி	வா ங்கள்.	அவன்
தந்திரமாகக்	கவைலயின்றித்	ெதன்ைனமரத்தின்	வழியாக	ம ப ம்

அகழிக்கைரயில்	ேபாய்	இறங்கட் ம்.	நாம்	அங்ேக	ேபாய்	காத்தி ந் 	அவைனப்
பி த் க்	ெகாள்ளலாம்"	என்றான்	ேசாழ	மன்னன்.	எல்ேலா ம்	உடேன	அங்கி ந்
அகழிக்கைரக் 	விைரந்தனர்.

"ெகா ம்பா ராேர!	எனக் 	ஒ 	சந்ேதகம்.	இவ்வள 	ேவகமாகத்	ெதன்ைன
மரம்	ஏறி	இறங்கத்	ெதரிந்தவனாக	இ ந்தால்	ெதன்ைன	மரங்கள்	அதிகமாக
இ க் ம்	ப திையச்	ேசர்ந்தவனாக	இ க்க	ேவண் ம்.	ஒ 	ேவைள
ெதன்பாண் 	நாட் 	நாஞ்சிற்	ப திையச்	ேசர்ந்தவனாக	இ க்கலாம்"	என்
அகழிக்கைரக் ப்	ேபா ம்	ேபா 	ேசாழன்	ெகா ம்பா ர்	மன்னனிடம்	சந்ேதகம்
ெதானிக் ம்	 ரலில்	ெம வாகச்	ெசான்னான்.
"சந்ேதகேம	இல்ைல!	எனக் ம்	அப்ப த்தான்	ேதான் கிற "	என்
ெகா ம்பா ரானிடமி ந் 	பதில்	வந்த .

அகழிக்கைரத்	ெதன்ைன	மரத்திலி ந் 	அவன்	கீேழ	இறங்க ம்	அவர்கள்	ஐந்
ேப ம்	ஓ ப்	ேபாய்ச்	 ற்றி	வைளத் க்	ெகாள்ள ம்	சரியாக	இ ந்த .	அவன்
தப்பி	ஓட	 யவில்ைல.	ஆ!	இப்ேபா 	அவ ைடய	 கத்ைத ம்	
உ வத்ைத ம்	நன்றாகப்	பார்க்க	 கிற .	இந்தக்	ேகாணல்	வாைய ம்,	நீள



க்ைக ம்,	ேகாமாளித்தனமான	ேதாற்றத்ைத ம்	பார்த்த ேம	நமக் 	இதற்
ன்ேப	எங்ேகா	பார்த்தி க்கிறாற்	ேபான்ற	நிைன 	வ கிறதல்லவா?	ஆம்!	இந்தக்

ேகாமாளி	ஏற்கனேவ	நமக் 	அறி கமானவன்	தான்.

வடதிைசயில்	ஒற்றறிவதற் ம்,	ேவ 	சில	இரகசியக்	காரியங்க க்காக ம்
ெமய்க்காவற்	பைட	வீரர்கள்	ஐம்ப 	ேபர்கைளத்	ேதர்ந்ெத த்
மகாமண்டேல வரர்	வடக்ேக	அ ப்பினாரல்லவா?	அப்ேபா 	ெபாய்	 வதில்
சிறந்தவைனத்	ேதர்ந்ெத ப்பதற் 	அவர்	ைவத்த	ேசாதைனயில்	ெவற்றிெபற்ற
ேகாமாளிதான்	இப்ேபா 	சிக்கிக்	ெகாண் 	விழிக்கிறான்.

தன்ைனச்	 ற்றி	நான் 	 ற ம்	ஓட யாமல்	எதிரிகளால்	வைளத் க்
ெகாள்ளப்பட்ட	நிைலயில்	அன் 	தாங்கள்	 றப்பட்ட	ேபா 	வழிய ப்பிய
மகாமண்டேல வரரின்	சில	ெசாற்கைள	அவ ைடய	அகச்ெசவிகள்
மானசீகமாகக்	ேகட்டன.

"அகப்பட் க்	ெகாண்டால்	சைதையத்	 ண் 	 ண்டாக்கினா ம்	உண்ைமகைளச்
ெசால்லி	நாட்ைடக்	காட் க்	ெகா க் ம்	 ேராகத்ைதச்	ெசய்யக்	 டா .	உயிர்,
உடல்,	ெபா ள்	எைத ம்	இழக்கத்	தயாராயி க்க	ேவண் ம்."	இந்தக்	கணீெரன்ற
ரேலா 	அந்தக்	கம்பீரமான	 கம்	ேதான்றி	எதிரிகளிைடேய	மாட் க்	ெகாண்ட

அவன்	மனத் க் 	உ தியின்	அவசியத்ைத	நிைனப் ட் 	வற் த்தின.

"அேட!	அற்பப்	பதேர!	இந்தக்	ெகா ம்பா ர்க்	ேகாட்ைடக் ள்	 ந் 	ஒற்றறிய
யன்றவர்கள்	எவைர ம்	இ வைரயில்	நான்	உயிேரா 	தி ம்ப	விட்டதில்ைல.	நீ

யார்,	எங்கி ந் 	வந்தாய்	என்பைதெயல்லாம்	மரியாைதயாகச்	ெசால்லிவி .
என் ைடய	ேகாட்ைடக்	க மரத் க் 	நீண்ட	நாட்களாக	இரத்தப்	பசி
ஏற்பட் க்கிற .	அைதத்	தணிக்கத்தான்	நீ	வந் 	ேசர்ந்தி க்கிறாய்"	என் 	தன்
இ ம் ப்	பி யில்	அகப்பட்டவனின்	இரண் 	ைககைள ம்	இ க்கிப்	பி த் க்
ெகாண் 	இைரந்தான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	ஆனால்	அகப்பட்டவேனா
ற்றி ம்	ஊைமயாக	மாறிவிட்டான்.	அன்றிர 	ெந ேநரம்	வைரயில்	அவைன

ஓரிடத்தில்	கட் ப்	ேபாட் 	என்ெனன்னேவா	சித்திரவைதகெளல்லாம்
ெசய்தார்கள்.	அவன்	ேபசேவ	இல்ைல.	கைடசியாகக்	ெகா ம்பா ரான்	ஒ
பயங்கரமான	ேகள்வி	ேகட்டான்:	"அேட!	ஊைமத்	த யா	நாைளக்	காைலயில்
இரத்தப்	பசிெய த் க்	காய்ந் 	உலர்ந் 	கிடக் ம்	இந்தக்	ேகாட்ைடயின்
க மரத்தில்	நீ	உன்	 ைவக்	காண	ேவண் ெமன் தான்	வி ம் கிறாயா?"

"ெசய் ங்கள்	அப்ப ேய!"	-	எல்ேலா ம்	ஆச்சரியப்ப மா 	அ வைர	ேபசாமல்
இ ந்த	அவன்	இந்த	இரண்ேட	வார்த்ைதகைள	மட் ம்	 கத்தில்	உ தி	ஒளிர
உரக்கப்	ேபசிவிட் 	மீண் ம்	வாய்	 க்	ெகாண் 	ஊைமயானான்.
அவனிடமி ந் 	உண்ைமையக்	கறக் ம்	 யற்சியில்	அவர்கள்	ஐந் 	ேப ேம



ேதாற் ப்	ேபானார்கள்.	ெகா ம்பா ரான்	பய த்தி	மிரட் னான்.	ேசாழன்
நயமாகப்	ேபசி	அரட் னான்.	கண்டன்	அ த ம்,	பர ைடயா ம்,
அர ைடயா ம்	அ ய ெயன் 	ைகத்தின 	தீர	அ த்தார்கள்.	பார்ப்பதற் க்
ேகாமாளி	ேபால்	இ ந்த	அந்த	ஒற்றேனா	தன்	ெகாள்ைகயில்	தளராமல்	திடமாக
இ ந்தான்.

ேகாட்ைடக் ள்	ஏறிக்	 திக்க	வசதியாக	உள் ம்	 ற ம்	வளர்ந்தி ந்த	அந்த
இரண் 	ெதன்ைன	மரங்கைள ம்	இரேவா ரவாக	ெவட் ச்	சாய்க் மா 	தன்
ஆட்க க் 	உத்தர 	ேபாட்டான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.	ம நாள்	ைவகைறயில்
கீழ்வானில்	ெசம்ைம	படர்வதற் 	 ன்னால்	ெகா ம்பா ர்க்	ேகாட்ைடக்
க மரத்தில்	ெசம்ைம	படர்ந் 	விட்ட .	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்	தளத்தில்	வீரனாக
உ வாகி	அரண்மைனயில்	ெமய்க்	காவலனாகப்	பணியாற்றிய	ெதன்பாண் 	நாட்
வீரன்	ஒ வனின்	 தி	அந்தக்	க மரத்ைத	நைனத் ச்	ெசந்நிறம்	 சிவிட்ட .
---------	
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இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	ேபாய்	அங்ேக	நிலவைறயில்	மகாமண்டேல வரர்
ஒளித் 	ைவத்தி க் ம்	ஆ தங்கைளக்	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத் க் க்
கிளப்பிக்	ெகாண் 	வந் 	விட	ேவண் ெமன் 	தளபதி	தனக் க்	கட்டைள	இட்ட
ேபா 	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	மகர	ெந ங் ைழக்காதன்	அதற் 	உடேன
ஒப் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

"மகாேசனாதிபதி	அவர்கள்	 வ 	ேபால்	இ 	அவ்வள 	இேலசான	காரியமாகப்
படவில்ைலேய	எனக் ?	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	ேபாய்	நிலவைறக் ள்

ந் 	ஆ தங்கைள	ெவளிேயற்றிப்	பறளியாற்ைறக்	கடந் 	இங்ேக	ெகாண் 	வர
வி கிற	அள க் ப்	பா காப் க்	 ைறவாக	மகாமண்டேல வரர்	ைவத்தி க்க
மாட்டார்	என் 	எனக் த்	ேதான் கிற !"	என் 	தன்	சந்ேதகத்ைதத்
ெதரிவித்தான்	அவன்.

" ைழக்காதேர!	நீங்கள்	ெசால்வ 	சரிதான்.	இ 	ஒன் 	மட் மில்ைல;
மகாமண்டேல வர க் 	எதிராக	நாம்	எந்தக்	காரியத்ைதச்	ெசய்யத்
ெதாடங்கினா ம்	அ 	நமக் 	இேலசான	காரியமாக	இ க்கா ,
க னமாகத்தான்	இ க் ம்.	ஆனால்	க னமாக	இ க் ெமன்பதற்காக	நாம்
ம்மா	இ ந் 	விட ம்	 டா .	 ந்தைதச்	ெசய் தானாக	ேவண் ம்."

"என்னால்	 ந்தவைர	 யன் 	பார்க்கிேறன்.	உதவிக் 	இங்கி ந் ம்	சிலைர
அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகிேறன்"	என் 	 ைழக்காதன்	இணங்கிய ம்	தளபதி
அவ க் ச்	சில	விவரங்கைள	விளக்கினான்.	நிலவைறக் ள்	எப்ப ப்	ேபாவ ,
எவ்வா 	ஆ தங்கைள	ெவளிேயற் வ 	என்பைதெயல்லாம்	விவரித் ச்
ெசான்னான்.	அன்றிர 	அங்ேக	பைடத்தளத்திேலேய	தங்கிவிட் 	ம நாள்	ேவ
சிலைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	 றப்பட் 	விட்டான்
ைழக்காதன்.

பறளியாற்ைறக்	கடப்பதற் ம்	ஆ தங்கைளக்	ெகாண் 	வ வதற் ம்	ெசாந்தமாக
ஒ 	தனிப்	படைக	ஏற்பா 	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன் ம்
இைடயாற் மங்கலத்தில்	அவர்கள்	பிரேவசிக் ம்	ேநரம்	இர 	ேநரமாயி க்க
ேவண் ெமன் ம்	தளபதி	வற் த்திச்	ெசால்லிய ப்பியி ந்தான்.
ஆபத் தவிகள்	தைலவ ம்,	அவேனா 	ெசன்றவர்க ம்	அந்தி	மயங் வதற் ச்
சில	நாழிைகக் 	 ன்ேப	பறளியாற்றங்கைரைய	அைடந் 	விட்டார்கள்.	அவர்கள்
ேவண் ெமன்ேற	ெம வாகப்	பயணம்	ெசய் 	வந்ததனால்	தான்	அவ்வள



நாழிைகயாயிற் .	இல்ைலயானால்	இன் ம்	விைரவான	ேநரத்திேலேய	அங்
வந்தி க்க	 ம்.	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	பக்கத்தில்	பறளியாற்றின்
இக்கைரயில்	கிழக் 	ேமற்காகச்	சிறி 	 ரத் க் 	ஒேர	ஆலமரக்கா .
ஆலமரங்கெளன்றால்	சாதாரண	ஆலமரங்கள்	இல்ைல.	ஒவ்ெவா 	மர ம்	படர்ந் ,
பரந் ,	வளர்ந் ,	பற்பல	வி கைள	இறக்கிக்	ெகாண் 	மண்ணின்	ேமல்
தனக் ள்	ஊன்றிக்	ெகாள் ம்	உரிைமைய	நிைலநாட் ம்	வயதான	மரம்.
இத்தைகய	 த்த	 திர்ந்த	ஆலமரங்கைளத்	'ெதான்	 தாலயம்'	என் 	பைழய
கவிகள்	 கழ்ந்தி ந்தார்கள்.	அந்தப்	ப தியின்	நதிக்கைர	மண்ணில்	ெவயிலின்
கதிர்கள்	படக் டாெதன் 	இயற்ைக	தானாகேவ	அக்கைற	ெகாண் 	ேவய்ந்
ைவத்த	ப ைமப்	பந்தல்	ேபால்	மண் க் 	விண்ைண ம்,	விண் க்
மண்ைண ம்	ெதரியவிடாமல்	அடர்ந் 	ெச ைமயாய்ச்	ெசம்ைமயாய்த்
தன்ைமயாய்	வளர்ந்தி ந்தன	அந்த	ஆலமரங்கள்.

அந்த	இடத்தில்	இைடயாற் 	மங்கலத்ைத	ஒட் ப்	பறளியாற்றங்	கைரயில்	சிறி
ெதாைல 	வைர	பரவி	நிற் ம்	இயற்ைகயின்	எழில்கைள,	ப ைமயின்
ெசல்வங்கைள,	வளைமயின்	வைககைள	உண்ைமயாக	அ பவிக்க
ேவண் மானால்	ஓவியனின்	கண்க ம்,	கவியின்	உள்ள ம்,	ஞானியின்
உள் ணர் ம்,	 ழந்ைதயின்	ேபைதைம ம்	ேவண் ம்.	அறிவின்	எல்ைலக்
ேகாடாகிய	மகாமண்டேல வரரின்	இ ப்பிடத்ைதச்	 ற்றி ம்	இயற்ைக
ெச த் கிற	மரியாைதகள்	தான்	இப்ப 	மலர்ச்	ெச களாக ம்,	மரக்
ட்டங்களாக ம்,	ப ைமப்	ெப ைம	பரப்பாய்த்	ேதான்றிப்	பிரகி தி	என் ம்

காணாக்	கவிஞன்	எ தாத	எ த்தால்	இயற்றி	ைவத்த	பயிலாக்	கவிைதகளாய்ப்
பரந் 	கிடக்கின்றனேவா?	இவ்வள 	அழகி ம்	அந்தச்	 ழ்நிைலயில்
பறளியாற் 	நீர்	ஒலி,	பறைவகளின்	 ரல்கள்,	மரங்கள்	ஆ ம்	ஓைச	தவிர
ெசயற்ைகயான	ேவ 	மண் லக	ஓைசகேள	இல்லாத	ஒ 	தனிைமயின்	அடக்கம்
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	மன	ஆழத்தில்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யாத
தன்ைம	ேபால்	வியாபித்தி ந்த .

'மங்கலம்'	என்றால்	நிைறந்த ,	 ய ,	அழகிய 	என் 	ெபா ள்.	இைடயாற்
மங்கலம்	அந்தப்	ெபா ட்	ெபா த்தப்	ெப ைமையக்	காப்பாற்றிக்	ெகாண்
காட்சியளித்த .

ஆபத் தவிகள்	தைலவ ம்	அவ டன்	வந்தவர்க ம்	பறளியாற்றங்கைர
ஆலமரக்	 ட்டத்தின்	இைடேய	 ைழந்த	ேபா ,	மாைல	ேநரமாக	இ ந்தா ம்
ெபரி ம்	ஒளி	 ன்றி	இ ள்	படர	ஆரம்பித்தி ந்த .	வழக்கமாகக்	கைரயிலி ந்
இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	பட 	 றப்பட் ப்	ேபா ம்	ேநர யான	 ைற	வழிேய
ெசல்வதற் 	அவர்கள்	தயங்கினார்கள்.	ஆற்றில்	சிறி 	ெதாைல 	தள்ளிக்

க் 	வழியாகப்	படைகச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாய்	இைடயாற் 	மங்கலம்
வி ந்தினர்	மாளிைகக் ப்	பின் றம்	இறங் வதற் 	ஏற்றாற்	ேபால்	ெசல்வதற் த்



திட்டமிட் ந்தனர்	அவர்கள்.	அதற் 	 ன்ேனற்பாடாகத்	தங்க க் 	ேவண் ய
படேகாட் 	ஒ வைன	படேகா 	 றப்பட	ேவண் ய	இடத்தில்	மைறந்
காத்தி க் ம்ப 	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தனர்.	இ ட் ச்	சில	நாழிைககள்	கழிந்த	பின்
றப்படலாெமன் 	ெசால்லி,	நதிக்கைர	நாணற் தரி ம்	தாைழ	மரங்களின்
அடர்த்தியி ம்	பட ம்	படேகாட் ம்	மைறந்தி க்கச்	ெசய் விட் 	ஆலமரக்
காட் ல்	 ற்றித்	திரிந் 	ெகாண் ந்தார்கள்	அவர்கள்.

தன்ேனா 	 ட	வந்தவர்கைளக்	கீேழ	நி த்தி	விட் 	ஒ 	ெபரிய	ஆலமரத்தின்
ேமல்	வி கைளப்	பி த் க்	ெகாண் 	தாவி	ஏறினான்	ஆபத் தவிகள்
தைலவன்.	மிக	உயரமான	உச்சிக்	கிைளயில்	ஏறித்	தைலக் 	ேமல்	 ைட	ேபால்
ட்டம்	ேபாட் ந்த	இைலகளின்	அடர்த்திைய	விலக்கிக்	ெகாண் 	தைலைய

நீட் ப்	பார்த்தான்.	பறளியாற் க் 	அப்பால்	இைடயாற் 	மங்கலம்	தீ ம்,
மகாமண்டேல வரர்	மாளிைக ம்,	அதன்	 ற் ப் றங்க ம்	நன்றாகத்	ெதரிந்தன.
'தா ம்	தன்ைனச்	ேசர்ந்தவர்க ம்	இரவில்	தீ க் ள்	ேபாய்	நிலவைறயில்	 ந்
ஆ தங்கைளக்	கடத்திக்	ெகாண் 	எப்ப 	ெவளிேயறித்	தப் வ ?'	என்
மனத்தில்	 ைறயாகத்	திட்டத்ைத	வ த் க்	ெகாண்ேட,	ஆலமரத் க்	கிைளயில்
நின் 	மகாமண்டேல வரர்	மாளிைகைய ம்,	அதன்	 ற் ப் றங்கைள ம்
கண்காணித்தான்	அவன்.	ேநரம்	வளர்ந் 	ெகாண் ந்த .	எவேனா
கண் க் த்	ெதரியாத	மாயாவி	ஒ வன்	தன்	 ரட் க்	ைககளால்	ஒளித்
ைவத்தி ந்த	க ப் ப்	ேபார்ைவைய	எட் த்	திைசயி ம்	எ த் 	விரித் ப்
ேபார்த் வ 	ேபால்	உலகத்ைத	இ ள்	த விக்	ெகாண் 	வந்த .	இ ள்
மாயாவியின்	பயங்கரமான	 னியத்தனத் க் 	வாழ்த்ெதாலி	வழங் வ 	ேபால்
ஆந்ைதகளின்	 ரல்கள்	பலவாகப்	பரந் 	 ைலக் 	 ைல	ஒலித்தன.	இ ட் ல்
நடமா ம்	பிசா கைளப்	ேபால்	மகர	ெந ங் ைழக்காத ம்	அவேனா
வந்தி ந்தவர்க ம்	அந்தப்	ப தியில்	 ற்றிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	இ ட் ல்	சில
நாழிைககள்	கழிந்த ம்,	தாைழ	மரங்களின்	மைறவில்	நாணற்	 த க் ள்
மைறக்கப்பட் ந்த	படைக	அதிகம்	ஒலி ண்டாக்கி	விடாமல்	ெமல்ல	ெவளிக்
கிளப்பிக்	ெகாண் 	வந்தான்	அதற் 	உரியவன்.	மகர	ெந ங் ைழக்காத ம்,
அவேனா 	இ ந்தவர்க ம்	படகில்	ஏறி	அமர்ந் 	ெகாண்டார்கள்.	பட
பறளியாற்றில்	நகர்ந் 	 ன்ேனறிய .	பழக்கமில்லாத	அந்தப்	 திய	படேகாட்
படைக	ெம வாகச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாய்	இைடயாற் 	மங்கலத் க்
கைரயில்	வி ந்தினர்	மாளிைகக் ப்	பின் றம்	 தர்	அடர்ந்த	ப தியில்
நி த்தினான்.	பட 	நின்ற	இடத் க் 	ேநேர	வி ந்தினர்	மாளிைகயின்
பின் றத் 	வாயில்	கத 	அைடத்தி ந்த .	கத க் க்	கீேழ	வரிைசயாகப்
ப கள்.	ப களில்	நாைலந்ைத	நீரில்	 கச்	ெசய் 	பறளியா 	பாய்ந்
ெகாண் ந்த .

"நீங்கள்	எல்ேலா ம்	இப்ப ேய	இந்த	இடத்தில்	இ ங்கள்.	நான்	 ன்பக்கமாக
வி ந்தினர்	மாளிைகக் ள்	 ந் 	வந் 	இந்தப்	பின் றத் க்	கதைவத்	திறந்



வி கிேறன்"	என் 	மற்றவர்கைள	அங்ேகேய	நி த்தி	விட் 	 ன் றம்	ெசன்றான்
மகர	ெந ங் ைழக்காதன்.	மரங்களிலி ந் 	உதிர்ந்தி ந்த	இைலச்	ச களில்
கால்	பதித்தால்	எ கிற	சலசலப் 	ஒலி	 டக்	ேகட்கவிடாமல்,	பம்மிப்	பம்மி	நடந்
ேபாய்	வி ந்தினர்	மாளிைகயில்	 ந் 	விட்டான்	அவன்.	காவல்	வீரர்கெளல்லாம்
அந்த	இடத்திலி ந் 	சிறி 	ெதாைல 	தள்ளியி ந்த	மகாமண்டேல வரர்
மாளிைகையச்	 ற்றியி ந்தார்கள்.	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	காணாமல்	ேபான
சமயத்தில்	மட் ம்	ெதாடர்ந் 	சில	நாட்க க் த்	தீைவச்	 ற்றி ம்	எல்லா
இடங்களி ம்	காவல்	ஏற்பா 	ெசய்யப்	ெபற்றி ந்த .	பின் 	நாளாக	ஆக	அந்தக்
காவல்	ஏற்பா 	 ங்கித்	தீவின்	பிரதான	மாளிைக	அளவில்	நின் 	விட் ந்த .
அதனா ம்,	ெசறிந் 	கனத்த	இ ட் ம்,	மரங்களின்	அடர்த்தி ம்	தனக் ச்
சாதமாக	இ ந்ததனா ம்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்
அந்த	இரவில்	அதிகம்	 ன்பப்படவில்ைல.	ஒ வன்	ைவத் 	விட் ப்	ேபான
ெபா ைள	அவேன	தி ம்பி	அைடயாளமாக	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாகிற	மாதிரிக்
காரியம்	 லபமாக	நடந்த .	ெசால்லி	விட் ந்தப ேய	எல்லாவற்ைற ம்	ெசய்தான்.
வி ந்தினர்	மாளிைகக் ப்	பின் றம்	படைக	நி த்தி	அதற் 	ேநேர	இ ந்த
கதைவ ம்	திறந் 	ைவத் க்	ெகாண்ட ,	அவ க் 	வசதியாகப்	ேபாய்விட்ட .
அவன்	 ன்ேனற்பாடாக	ைகேயா 	ெகாண் 	வந்தி ந்த	தீப்பந்தத்ைதக்	 ட
நிலவைறக் ள்	ெகாண் 	ேபாய்த்	தீக்கைட ம்	கற்கைளத்	தட் க்	ெகா த்திக்
ெகாண்டான்.	விற க்	கட்ைடகைள	மணிக்கயிற்றால்	கட் வ 	ேபால்	இரண்ெடா
நாழிைகக் ள்	அங்கி ந்த	ஆ தங்கள்	கட்டப்பட்டன.	கட்டப்பட்டதற் 	ஆகிய
காலத்தில்	நான்கில்	ஒ 	பங் 	 ட	அவற்ைறப்	படகில்	ெகாண் 	வந்
ைவப்பதற் 	ஆகவில்ைல.	பின் ற	வாயிைல	ஒட் 	நின்ற	படகில்	ெகாண் 	வந்
அடக்கிவிட்டார்கள்.

படகில்	பாரம்	அதிகமாகிவிட்ட .	தன்ைனத்	தவிர	இன் ம்	ஓர்	ஆள்தான்	ஏறிக்
ெகாள்ள	 ம்	என் 	படேகாட் 	உ தியாகச்	ெசால்லிவிட்டான்.	அக்கைரக் ப்
ேபாய்	அடர்த்தியான	ஆலமரக்	காட் ல்	ஆ தங்கைள	எங்காவ 	ஒ 	மைறவான
இடத்தில்	ஒளித் 	ைவத் விட் த்	தி ம்பிப்	ேபாய்விட்டால்	பின்ெபா 	நாளிரவில்
வசதியான	வாகனத்ேதா 	வந் 	அைவகைள	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத் க் க்
ெகாண் 	ேபாய்விடலாெமன்ப 	 ைழக்காதனின்	திட்டம்.	தன்	திட்டப்ப 	ெசய்
ெவற்றிகரமாக	நடந் 	தளபதியிடம்	ெசல்வாக் ப்	ெபறலாம்	என் 	அவன்
நம்பினான்.	மனத்ைத ம்,	சிந்தைனகைள ம்,	அறிைவ ம்	நம்பாமல்	உடல்
வன்ைமயாேலேய	ெவற்றிகைளக்	கணக்கிட் க்	ெகாண் 	ேபா ம்	மனம்
அவ க் .

படேகாட் 	ஓர்	ஆள்தான்	ஏறி	வர	 ம்	என் 	ெசான்ன டன்	"ஆற்றில்	ேவகம்
அதிகமில்ைல;	நீங்கெளல்லாம்	ெம வாக	நீந்தி	அக்கைரக் 	வந் வி ங்கள்.
நான்	படகில்	ேபாய்	வி கிேறன்"	என் 	தன்ேனா 	வந்தவர்க க் 	உத்தர
ேபாட் விட் ப்	படகில்	ஏறிக்	ெகாண்டான்	 ைழக்காதன்.	'கவிழ்ந் 	வி ேமா'



என் 	பயப்ப கிற	அள 	பாரம்	இ ந்ததனால்	நத்ைத	ஊர்வைத	விட	ெம வாகப்
பட 	ெச த்தப்பட்ட .	அதன்	காரணமாக	ஆற்றில்	 தித் 	நீந்த
ஆரம்பித்தவர்கள்	பட 	ந 	ஆற்ைறக்	கடப்பதற் 	 ன்ேப	அக்கைரைய	அைடந்
விட்டார்கள்.

"மகாமண்டேல வரைர ம்,	அவ ைடய	சாமர்த்திய	சாலியான	அந்தரங்க
ஒற்றைன ேம	கண்களில்	விரைலவிட் 	ஆட் 	ஏமாற்றியி க்கிேறன்	நான்.
ேகவலம்,	இந்த	இைடயாற் மங்கலத்தில்	ேவைலப்	பி த் க்	ெகாண் 	நிற் ம்
நாைலந் 	யவனக்	'காவல்	நாய்'களா	என்ைனப்	பி த் விடப்	ேபாகின்றன?	நீ
ம்மா	பயப்படாமல்	படைக	ஓட் க்	ெகாண் 	ேபா,	அப்பா!"	என் 	படேகாட் க் த்

ைதரிய ட் க்	ெகாண் ந்தான்	 ைழக்காதன்.	அவ ைடய	அந்த	இ மாப்பான
ேபச்சின்	ஒலி	அடங் வதற் 	 ன்	இ ற ம்	ெந ங்கி	வந்த	ஆபத் கள்	அவன்
ஆணவத்ைத	அடக்கி	 ற் ப் ள்ளி	ைவத்தன.	சற் 	 ன்	அவனால்	'நாய்கள்'
என் 	வ ணிக்கப்பட்ட	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகையச்	ேசர்ந்த	யவனர்
காவல்	வீரர்கள்	வல 	பக்கத்தி ம்,	இட 	பக்கத்தி மாக	இரண் 	பட களில்
ேவகமாக	வைளத் க்	ெகாண் 	அவன 	ஆ தங்கள்	நிைறந்த	படைக	அ கிக்
ெகாண் ந்தனர்.	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	படைக	ஓட் க்	ெகாண் 	கைரக் ப்
ேபாய்விட	 யாமல்	பாரம்	த த்த .	அகப்பட் க்	ெகாண்டாேலா	அைதவிடக்
ேகவலம்	ேவ 	இல்ைல.	அவ க் 	மட் ம்	ேகவலமில்ைல.	அவனால்	தளபதியின்
ெபய க் ம்	ேகவலம்.	அவன்	திைகத்தான்.	கள்ளிப்பழம்	ேபால்	சிவந் 	ெகா ைம

யி க் ம்	அவன்	கண்கள்	ெகா ரமாக	உ ண் 	 ரண் 	விழித்தன.
ஏற்ெகனேவ	க ைமயான	 கத்தில்	ெகா ைம	ெவறி	 த்தா ய .	அ த்த
கணம்	 ன் றம்	பார்த் ப்	படைகச்	ெச த்திக்	ெகாண் ந்த	படேகாட் யின்

க் 	ேமல்	பிடரிையத்	தன்	இ ம் க்	கரங்களால்	பி த் த்	தைல ப் றத்
தண்ணீரில்	தள்ளினான்.	படேகாட் யின்	அலறல்	தண்ணீர்	ஓைசயில்	சிறிதாக
மங்கிவிட்ட .	படகின்	ஒ 	 ைலையக்	காலால்	ஓங்கி	மிதித் 	அ 	கவிழத்
ெதாடங்கிய ம்	தண்ணீரில்	பாய்ந் 	 ழ்கினான்	 ைழக்காதன்.

தண்ணீர்ப்	பரப்பில்	ேவகமாக	நீந்தினால்	ெதரிந் வி ம்	என்பதற்காக	 ச்சடக்கிக்
கைரையக்	 றிைவத் 	நீரின்	ஆழத்திேலேய	 க் ளித் 	நீந்தினான்	அவன்.
கடத்திக்	ெகாண் 	வந்த	ஆ தங்கேளா 	படைகக்	கவிழ்த்த 	பற்றி	அவ க் க்
கவைல	இல்ைல.	யவனக்	காவல்	வீரர்களிடம்	அகப்பட் க்	ெகாண்
மானத்ைத ம்,	ெப ைமைய ம்	கவிழ்த் 	 ழ்க த் க்	ெகாண் 	ேகவலப்பட்
நிற்க	ேநர்ந் 	விடக்	 டாேத	என்ப தான்	இப்ேபா 	அவ ைடய	ஒேர	கவைல.
எத்தைனேயா	ஆபத் கைளக்	காத் 	உதவ	ேவண் யவன்	அவன்.	இப்ேபா
அவ ைடய	ஆபத் க் 	உதவ	ஆளின்றி	ஆபத்தில்	 ழ்கி	ேவகமாக	நீந்திக்
ெகாண் ந்தான்.	கனமான	ப த்த	சரீரம்	உைடய	அவ க் த்	தண்ணீரில்	 ழ்கி
ச்சடக் வ 	க னமாயி ந்த .	இைடயிைடேய	தைலைய	ெவளிேய	நீட்
ச் விட் க்	ெகாண் 	ம ப ம்	 ழ்கி	நீந்தினான்.	ஒ வழியாக



ஆய்ந்ேதாய்ந் 	ேபாய்த்	தள்ளா க்	ெகாண்ேட	கைரைய	அைடந் 	விட்டான்.
அங்ேக	 ன்ேப	நீந்தி	வந்தி ந்தவர்கள்	நாணற்	 தரில்	ப ங்கிக்
காத்தி ந்தார்கள்.	 ைழக்காத க் 	நீந்தி	வந்த	கைளப் த்	தீர	ஓய்
ெகாள்ளக் ட	ேநரமில்ைல.	தன்	ஆட்கைள ம்	 ட் க்	ெகாண் 	ஆலமரக்
காட் ல்	 ந் 	ஓட்டம்	எ த்தான்.

ம நாள்	உலைகப்	ேபார்த்த	ெமல்லி ட் ப்	ேபார்ைவ	வில ம்	அ ங்காைல
ேநரத்தில்	மகர	ெந ங் ைழக்காத ம்	அவன்	ஆட்க ம்	ேகாட்டாற் ப்
பைடத்தளத்தில்	தளபதிக் 	 ன்னால்	நின்றார்கள்.	 ைழக்காதன்
றியவற்ைறெயல்லாம்	ேகட் 	 த்த	வல்லாளேதவன்	ெப ச்ேசா 	ேபசினான்:

" ைழக்காதேர!	நீங்கள்	படைக	மட் ம்	பறளியாற்றில்	தைல ப் றக்
கவிழ்க்கவில்ைல.	நீங்கேள	கவிழ்ந் 	விட் ர்கள்.	நம் ைடய	திட்டத்ைத ம்
கவிழ்த் 	விட் ர்கள்.	ஆனா ம்	பரவாயில்ைல.	இைத	நான்	மன்னித் தானாக
ேவண் ம்."

"மகாேசனாபதிக் 	என்	நிைல	 ரிந்தி க் ெமன் 	நிைனக்கிேறன்.	அந்த
ஆபத்தான	 ழ்நிைலயில்	படைகக்	கவிழ்த் 	விட் 	நான்	தப் வைதத்	தவிர	ேவ
வழியில்ைல."

"படேகாட் 	என்ன	ஆனான்?"
"அவன்	அேநகமாக	நீந்தித்	தப்பியி ப்பான்.	அவன்	அகப்பட் க்	ெகாண்டா ம்,
தப்பினா ம்	அவன்	 லம்	நம் ைடய	எந்த	இரகசிய ம்	ெவளிவரா .	அவன்
எனக் 	மிக ம்	ேவண் யவன்.	'உன்	வாயிலி ந் 	இரகசியம்	ெவளிேயறினால்
க த்திலி ந் 	தைலைய	ெவளிேயற்றி	வி ேவன்'	என் 	 ன்ேப	பய த்தி
ைவத்தி க்கிேறன்."

"எப்ப யானால்	என்ன?	ஆ தங்கைள	அங்கி ந் 	ெவளிேயற்றியாயிற் .
இனிேமல்	கவைல	இல்ைல.	நீங்கள்	வழக்கம்	ேபால்	அரண்மைனயில்	ேபாய்
இ ங்கள்.	மகாராணியாைரப்	பா காத் 	வரேவண் ம்.	மகாமண்டேல வர ைடய
ெசயல்களி ம்	உங்கள்	கண்காணிப் 	மைற கமாக	இ க்கட் ம்"	என் 	ெசால்லி,
மகரெந ங் ைழக்காதைன	அரண்மைனக்ேக	மீண் ம்	அ ப்பி	ைவத்தான்
தளபதி.
---------	
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மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	நம்பிக்ைகயில்ைலெயன் 	ெதன்பாண் 	நாட் க்	 ற்றத்
தைலவர்களின்	சார்பில்	தாம்	ெகாண் 	வந்த	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலைய
மகாராணியார்	ஒப் க்	ெகாள்ளவில்ைல	என்ற ேம	ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்
கழற்கால்	மாறனா க் 	ஆத்திரம்	ஆத்திரமாக	வந்த .	அதனால்	தான்	அவர்,
'இனிேமல்	மகாராணியா க் ம்	நாட் க் ம்	எங்கள்	ஒத் ைழப் க்	கிைடக்கா '
என் 	ேகாபமாகக்	 றிவிட் 	அங்கி ந் 	ெவளிேயறினார்.

ஆனால்	அந்தச்	சமயத்தில்	யா ம்	எதிர்பாராதவிதமாக	மகாமண்டேல வரேர
தி ெரன் 	அங்ேக	வந் 	விட்டதால்	அப்ப ேய	அயர்ந் 	ேபாய்	நின் 	விட்டார்
கழற்கால்	மாறனார்.	ம ேயாைசயில்	மயங்கிக்	க க் ம்	நிைனைவ	மறந்
படத்ைத	ஆட் க்	ெகாண் க் ம்	நாகப்	பாம்ைபப்	ேபால்	எந்த
மகாமண்டேல வரைர	அ ேயா 	கீேழ	 ழிபறித் த்	தள்ளிவிட	நிைனத்தாேரா,
அவைரேய	எதிேர	பார்த் 	விட்ட ம்	ஒன் ம்	ேதான்றாமல்	அடங்கி	நின்றார்	அவர்.

எதிேர	நிற்பவர்கைள	அப்ப 	ஆக்கிவி வதற் 	மகாமண்டேல வரர்	என்ற
மனிதரின்	ெநஞ்சி ம்,	நிைன களி ம்,	கண்களி ம்,	பார்ைவயி ம்,
அவ்வளேவன்,	ஒவ்ெவா 	அைசவி ம்	தன்ைனப்	பிறர்	அைசக்க	 யாததான
பிறைர	அைசக்க	 ந்த	ஒ 	வலிைம	இ ந்த .	பைகவர்கைள	அடக்கிவிட ம்,
நண்பர்கைள	ஆக்கிக்	ெகாள்ள ம்	 ந்த	இந்தப்	ெப ம்	ேபராற்றைலத்	தவம்
ெசய் 	அைடந்த	சித்திையப்	ேபால்	ைவத்தி ந்தார்	அவர்.	

"ஒன்னார்	ெதற ம்	உவந்தாைர	ஆக்க ம்
எண்ணின்	தவத்தால்	வ ம்."	

என் 	 றவியின்	ஆற்றலாகச்	ெசால்லப்பட்ட	அைதத்	 றவியாக	வாழாமேல
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	ெபற்றி ந்தார்.

"ெபான்மைனக்	 ற்றத் த்	ெதன்னவன்	தமிழேவள்	பாண் ய	 ேவந்த
ேவளாராகிய	கழற்கால்	மாறனார்	அவர்கள்	இன் 	அரண்மைனக்
வரப்ேபாகிறாெரன் 	எனக் த்	ெதரியேவ	ெதரியாேத"	என் 	அவ ைடய	எல்லாப்
பட்டப்	ெபயர்கைள ம்	ேசர்த் 	நீட் ச்	ெசால்லி	அவரிடேம	ேகட்டார்
மகாமண்டேல வரர்.	அந்தக்	ேகள்வியில்	இயல்பான	ேபச்சின்	ெதானி
ெகாஞ்சமாக ம்,	 த்தல்	அதிகமாக ம்	இ ப்ப 	ேபால்	பட்ட .	கழற்கால்
மாறனார்	அைதக்	ேகட் 	மிரண் 	ேபாய்	நின்றார்.	அந்த	மிரட்சி



மகாராணியா க் 	ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .	எதிேர	கம்பீரமாக	நின் 	சிரித் க்
ெகாண் க் ம்	மகாமண்டேல வரரிடம்	என்ன	ேப வெதன் 	ெதரியாமல்
தவறான	காரியத்ைத	மைறவாகச்	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	ேபா
வயதானவர்களால்	கண் பி க்கப்பட்ட	சி 	 ழந்ைத	ம ண் 	விழிப்பைதப்	ேபால்
விழித் க்	ெகாண் 	நின்றார்	கழற்கால்	மாறனார்.

"ஓ!	இெதன்ன	ைகயில்?...	என்	ேமல்	நம்பிக்ைகேயயில்ைல	என் 	மகாராணியிடம்
ெகா ப்பதற்காகக்	 	எ திக்	ெகாண் 	வந்த	ஒப் தல்	ெமாழி	மாறா	ஓைலயா?"
என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	உரிைமேயா 	மிக ம்	 வாதீனமாக
வானவன்மாேதவியின்	ைகயிலி ந் 	அந்த	ஓைலைய	வாங்கினார்
மகாமண்டேல வரர்.	'அைத	அவர்	வாங்கிப்	ப க்க	ேநர்ந்தால்	அவ ைடய	மனம்
ண்ப ம்'	என்பதனால்	அவரிடம்	ெகா க்கக்	 டாெதன் 	நிைனத்தி ந்த
மகாராணி	மகாமண்டேல வரர்	ேகட்ட	ேபா 	ம க்க	 யாமல்	ெகா த் விட்டார்.

தன்ேமல்	நம்பிக்ைகயில்ைல	என் 	 ற்றத்தைலவர்கள்	 	நிைறேவற்றியி ந்த
அந்த	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலையப்	ப த் 	 ந்த ம்	 ன்னைக	ெசய்
ெகாண்ேட	தைலநிமிர்ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	ஒேர	விதமான	வார்த்ைதக் ப்
பல	ெபா ள்கள்	கிைடக் ம்	சிேலைடப்	பாட்ைடப்	ேபால்	அவ ைடய	அந்த	ஒ
ன்னைகக் ப்	பல	ெபா ள்கள்	உண் .	 ன்னைக	தவ ம்	 கத் டேனேய
ேபசினார்	அவர்.

"ஐயா,	கழற்கால்	மாறனாேர!	இப்ப ,	இங்ேக	என்	 கத்ைதக்	ெகாஞ்சம்	நிமிர்ந்
பார்த் 	நான்	ெசால்வைதக்	ேக ங்கள்.	இேதா	இந்த	இடத் க் ள்	நான்
ைழ ன்	என்	கால்களில்	அணிந்தி ந்த	பாதக்	 ற கைள	(மரச்	ெச ப் கள்)

எப்ப க்	கழற்றி	எறிந் விட் ச்	 லபமாக	காைல	வீசிக்	ெகாண் 	நடந்
வந்தி க்கிேறேனா,	அவ்வள 	இேலசாகப்	பதவிைய ம்	என்னால்	கழற்றி	எறிந்
விட	 ம்."

"எறிந் 	விட	 மானால்	நீங்கள்	இதற் ள்	கழற்றி	எறிந்தி க்க	ேவண் ேம?
ஏன்	அப்ப ச்	ெசய்யவில்ைல?"	 ணிைவ	வரவைழத் க்	ெகாண் 	எதிர்த் க்
ேகட் 	விட்டார்	கழற்கால்	மாறனார்.

"நல்ல	ேகள்வி	ேகட் ர்கள்,	கழற்கால்	மாறனாேர!	உங்கைளப்	ேபால்,	'தமிழேவள்
பாண் ய	 ேவந்த	ேவளார்'	பட்டம்	ெபற்ற	ஒ வரால்	தான்	இந்தக்	ேகள்வி
என்னிடம்	ேகட்க	 ம்!	அதற்காகப்	பாராட் கிேறன்.	தங்க ைடய	கால்களின்
அள க் ப்	ெபா ந் ேமா	ெபா ந்தாேதா!	மற்றவர்க ைடய	பாதக்	 ற கைளத்
தி க்	ெகாண் 	ேபாக	ஆைசப்ப கிறவர்கள்	நிைறய	இ க்கிறார்கள்.	அேத
மாதிரி,	மற்றவர்க ைடய	பதவிகைளத்	தங்கள்	த திக் ப்	ெபா ந்தாவிட்டா ம்
அைடயத்	 த் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்	பலர்.	ஆனால்	நான்	என்ன	ெசய்வ ?



என் ைடய	கா க் 	அளவான	பாதக்	 ற கைள	நான்	தாேன	அணிந்
ெகாள்ள	 ம்!	நீங்கள்	ஆைசப்ப கிறீர்கள்	என்பதற்காக	என்	பாதக் ற கைள
உங்களிடம்	நான்	எப்ப க்	ெகா க்கலாம்?"

மகாமண்டேல வரர்,	கழற்கால்	மாறனாைரச்	ெச ப் த்	தி கிறவேனா 	ஒப்பிட்
மைற கமாகக்	 த்திக்	காட் ப்	ேபசிய	ேபா 	வானவன்	மாேதவிக் ச்	சிரிப்
வந் விட்ட .	வாய்விட் ச்	சிரித் ப்	பழக்கமில்லாத	அவர்	அப்ேபா 	அடக்க

யாமல்	சிரித் 	விட்டார்.

"தானாகக்	கனியாவிட்டால்	த 	ெகாண் 	அ த் க்	கனிய	ைவப்ேபாம்.
எங்க ைடய	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைல	ஏற் க்	ெகாள்ளப்படவில்ைல.	இனி
நாங்கள்	 ம்மா	இ க்க	மாட்ேடாம்."	கழற்கால்	மாறனார்	ஆத்திரத்ேதா
இைரந்தார்.

"உங்களால்	 ந்தைதச்	ெசய் ங்கள்.	சரியான	எதிரிகள்	பக்கத்தில்	இல்லாத
காரணத்தால்	சிறி 	காலமாக	என்	சிந்தைனக்	 ர்ைம	ம ங்கிப்	ேபாயி க்கிற .
நீங்கெளல்லாம்	கிளம்பினால்	அைதக்	 ர்ைமயாக்கிக்	ெகாள்ள	எனக்
வசதியாக	இ க் ம்."

"அறிவின்	திமிர்	உங்கைள	இப்ப 	என்ைன	அலட்சியமாக	எண்ணிக்	ெகாண்
ேபசச்	ெசய்கிற !"

"ஆைசயின்	திமிர்	உங்கைள	இப்ப 	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலேயா 	ஓ 	வரச்
ெசய்கிற !"	கன்னத்தில்	அைறவ 	ேபால்	உடேன	பதில்	 றினார்
மகாமண்டேல வரர்.

"உங்கள்	ஆட்சியின்	ேமல்	எனக் ள்ள	ெவ ப்ைபக்	காட் வதற்காக	மகாமன்னர்
பராந்தக	பாண் யர்	காலத்தில்	எனக் 	அளிக்கப்பட்ட	'ெதன்னவன்	தமிழேவள்
பாண் ய	 ேவந்த	ேவளான்'	என்ற	பட்டத்ைத ம்	அதற் 	அறி றியாக	என்
விரலில்	அணிவிக்கப்பட்ட	ஏனாதி	ேமாதிரத்ைத ம்	இப்ேபாேத	கழற்றி	எறியப்
ேபாகிேறன்	நான்."	ெகாதிப்ேபா 	கத்தினார்	கழற்கால்	மாறனார்.

"தாராளமாகக்	கழற்றி	எறி ங்கள்.	அைவகைள	நீங்கள்	கழற்றி	எறிந் 	விட்டால்,
உங்கைளச்	சார்ந்தி ந்த	காரணத்தால்	அந்தப்	பட்டத் க் ம்	ேமாதிரத் க் ம்
ஏற்பட் ந்த	களங்கமாவ 	நீங் ம்.	ஒ 	காலத்தில்	ெதன்பாண் 	நாட் ேலேய
சிறந்த	வீரர்க க் 	அளிக்கப்பட்ட	ஏனாதி	ேமாதிரம்	என்ற	மரியாைதப்	பரி
இப்ேபா 	உங்கைளப்	ேபால்	ஒ 	பதவி	ஆைச	பி த்த	கிழட் 	மனிதரின்
ைகவிரலில்	கிடப்பைத	யா ேம	வி ம்பமாட்டார்கள்"	என் 	மகாமண்டேல வரர்
ெசால்லி	 ப்பதற் ள்	அவ ைடய	கால யில்	'ணங்'ெகன் 	ெசால்லி	அந்த	அந்த



ேமாதிரம்	கழற்றி	வீசி	எறியப்பட் 	வந் 	வி ந்த .	கழற்றி	வீசி	எறிந்தவர்
கழற்கால்	மாறனார்.

மகாமண்டேல வரர்	கீேழ	 னிந் 	அந்த	ேமாதிரத்ைதக்	ைகயில்	எ த் க்
ெகாண் 	நிமிர்ந்த	ேபா 	கழற்கால்	மாறனார்	ேகாபத்ேதா 	ேவகமாக	அந்த
இடத்திலி ந் 	ெவளிேயறிப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தார்.

"பாவம்!	 திர்ந்த	வயதில்	 திராத	மனத்ேதா 	பதவி	ஆைசக் 	ஆளாகி
என்ெனன்னேவா	ேப கிறார்"	என	மகாமண்டேல வரைர	ேநாக்கிக்	 றினார்
மகாராணி.

"ஆமாம்!	வீ 	ேபா	ேபா	என்கிற .	கா 	வா	வா	என்கிற .	இந்த	வயதில்	இப்ப க்
ேகட்பார்	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகாண் 	ெகட்டைலய	ேவண்டாம்	இவர்!	மகாராணி!
இந்த	ஓைல ம்	இந்த	ேமாதிர ம்	என்னிடேம	இ க்கட் ம்.	நான்	உங்கைள
அப் றம்	வந் 	பார்க்கிேறன்"	என் 	 றிவிட் 	அவர்	அங்கி ந் 	 றப்பட்ட	ேபா ,
"நீங்கள்	இந்தச்	சி பான்ைமயாளர்களின்	ெசயைல	மனத்தில்	ைவத் க்	ெகாண்
ண்படக் டா "	என் 	உபசாரமாகச்	ெசான்னார்	மகாராணி.

"அந்தக்	கவைல	தங்க க் 	ேவண்டாம்,	மகாராணி!"	என் 	 க்கமாகப்	பதில்
ெசால்லிவிட் 	நடந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	அவர்	ேபா ம்	ேபா 	ெவளி	வாசலில்
ஒ 	 றமாக	நின் 	ெகாண் ந்த	 வன	ேமாகினிைய	அ கில்	 ப்பிட் ,
"ெதாடர்ந் 	இ 	மாதிரிேய	இங் 	யார்	வ கிறார்கள்,	ேபாகிறார்கள்	என்பைத
நீதான்	அவ்வப்ேபா 	எனக் 	வந் 	ெசால்ல	ேவண் ம்!	கவனமாக	நடந் 	ெகாள்"
என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்.	பயபக்திேயா 	அப்ப ேய	ெசய்வதாக	ஒப் க்
ெகாண்டாள்	அவள்.

நா க் 	நாள்	மகாமண்டேல வரரின்	எண்ணங்கள்	ஒவ்ெவான்றாக	நிைறேவறி
வந்த	சமயம்	அ .	ெகாற்ைகயி ம்,	கரவந்த ரத் ப்	ப திகளி ம்	கலவர ம்,
ழப்ப ம்	ஓய்ந் 	அைமதி	நிலவிய .	 த் க் ளிப் 	ஒ ங்காக	நைடெபற்ற .

அவர்	ெசய்த	இரகசிய	ஏற்பாட் ன்ப 	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	ேசந்த ம்	கடல்	கடந்
ேபாய்	இளவரசன்	இராசசிம்மைன ம்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைள ம்	மீட் க்
ெகாண் 	வந் 	வி வார்கள்.	அவர்	ெமய்க்காவற்	பைடயிலி ந் 	ேதர்ந்ெத த்
அ ப்பிய	ஐம்ப 	ஒற்றர்க ம்	வடக்ேக	ெகா ம்பா ர்ப்	ப தியில்	ெசன்
பய ள்ள	ேவைலகைள	மைறந்தி ந் 	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	வடதிைசப்
பைடெய ப் ப்	பய த்தல்	தற்காலிகமாக	நின் 	ேபாயி ந்த .	அந்த
நிைலயில்தான்	கழற்கால்	மாறனாரின்	ஒப் ற 	ெமாழி	மாறா	ஓைல	வந் 	அவைரச்
சிறி 	அதிர்ச்சிக் ள்ளாக்கிய .	அதற் 	ம நாள்,	ெகா ம்பா ரில்	உளவறிய
யன்ற	ேபா 	அன் 	ஒ நாள்	அழகாகப்	ெபாய்	ெசால்லி	அவைர	மகிழ்வித்த

வீரன்	அகப்பட் க்	ெகாண் 	க ேவறி	இறந்த	ெசய்தி	அவ க் 	வந்த .	சீவல்லப



மாறைன	விட் க்	ேகாட்டாற்றிலி ந்த	அந்த	வீரனின்	மைனவிைய ம்,	மகைன ம்
வரவைழத் 	ஆ தல்	 றினார்	அவர்.	கழற்கால்	மாறனார்	தி ப்பிக்	ெகா த்த
ஏனாதி	ேமாதிரத்ைத	இறந்த	வீர க் 	ெச த் ம்	மரியாைதப்	பரிசாக	அவன்
மக க் 	அளித்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	அன் 	மாைல	இைடயாற் 	மங்கலம்
நிலவைறயிலி ந் 	இரேவா 	இரவாக	யாேரா	ஆ தங்கைளக்	கடத்திக்	ெகாண்
ேபாய்விட்டார்கள்	என் 	அம்பலவன்	ேவளான்	வந் 	 திதாக	ஒ 	ெசய்திையச்
ெசான்ன	ேபா 	அவர்	பலவா 	சந்ேதகப்பட்டார்.
------	
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"சக்கேசனாபதி!	மனத்ைத ம்	கண்கைள ம்	திறந் 	ைவத் க்	ெகாண்
எழி ணர்ச்சிேயா 	பார்க்கிறவ க் 	உலகம்	எவ்வள 	அழகாயி க்கிற
பார்த்தீர்களா?"

ைகயில்	வலம் ரிச்	சங் ம்,	உடலில்	கடற்	காய்ச்ச மாகக்	கப்பல்	ேமல்	தளத்தில்
நின் 	ெகாண் ந்த	இராசசிம்மன்	தன்	பக்கத்தில்	நின் 	ெகாண் ந்த
சக்கேசனாபதிைய	ேநாக்கி	இப்ப க்	ேகட்டான்.

"பார்த்ேதன்	இளவரேச!	நன்றாகப்	பார்த்ேதன்.	இந்த	அழகின்	 ண் தலால்
நீங்கள்	சற் 	 ன்	கவிைதேய	பா 	விட் ர்கேள?	உங்கள்	கவிைதயின்	இனிய
ஒலியிலி ந் 	என்	ெசவிகள்	இன் ம்	வி படவில்ைல.	அைதக்	ேகட்ட
வியப்பிேலேய	இன் ம்	ஆழ்ந் 	ேபாய்	நின் 	ெகாண் க்கிேறன்	நான்."

"என்னேவா	மனத்தில்	ேதான்றிய ;	நாவில்	வார்த்ைதகள்	 த்	திரண் 	வந்
எங்கைள	 ைறப்ப த்தி	ெவளியி 	என் 	 த்தன.	பா ேனன்."

"இப்ப 	ஏதாவ 	தத் வம்	ேபசிக்	 மார	பாண் யர்	என்ைன	இவ்வள 	எளிதாக
ஏமாற்றிவிட	 யா .	உங்கைள	கவிஞராக	மாற்றிய	அழகின்	வனப் 	நீங்கள்
கப்பலில்	நின் 	பார்க் ம்	இந்தக்	கடலி ம்	வானத்தி ம்	மட் ம்	இல்ைல."

"ேவ 	எங் 	இ க்கிறதாம்?"

"எனக் த்	ெதரி ம்.	ேநற் 	உறக்கத்தில்	எத்தைன	 ைற	அந்தப்	ெபயைரப்
பிதற்றினீர்கள்!	உங்கைளக்	கவியாக	மாற்றிப்	பாடைவக் ம்	அழ 	ெசம்பவழத்
தீவில்	இ க்கிற .	அந்த	அழ க் ப்	ெபயர்	மதிவதனி."

சக்கேசனாபதி	ேமற்கண்டவா 	உண்ைமையக்	 றிய ம்,	'இந்த	வயதான	மனிதர்
நம்	மனத்தில்	உள்ளைதச்	ெசால்லி	விட்டாேர!'	என் 	ெவட்கமைடந்தான்
இராசசிம்மன்.

"ஏன்	ெவட்கப்ப கிறீர்கள்	இளவரேச!	நான்	உள்ளைதத்தாேன	 றிேனன்?	சில
மைலகள்,	சில	நதிக க் த்	ெதாடர்ந் 	தண்ணீைர	அளித் ப்	பல	நிலங்கைளக்
காப்ப 	ேபால்	இயற்ைக	சில	ேப க் 	அளவிட	 யாத	அழைகக்	ெகா த் ப்	பல
கவிகைள	உண்டாக்கி	வி கிற .	ெபண்களின்	வனப் ம்,	மைலமகளின்	வள ம்,
மலர்களின்	மண ம்,	கடலின்	பரப் ம்	இல்லாமலி ந்தால்	இந்த	உலகத்தில்



கவிைதேய	உண்டாகியி க்கா .	ெசம்பவழத்	தீவில்	சந்தித்த	அந்தப்	ெபண்ணின்
அழ 	உங்கைளக்	கவியாக்கியி க்கிற ."

"உங்கள்	 கழ்ச்சிைய	நான்	ஒப் க்	ெகாள்ள	மாட்ேடன்.	நீங்கள்	ெசால்வ 	ேபால
நான்	கவியில்ைல."

"நீங்கள்	இல்ைலெயன் 	ெசான்னால்	எனக்ெகன்ன?	என் ைடய	க த்தின்ப
அழைக	உண ம்	ெநஞ்சின்	மலர்ச்சி	இ ந்தாேல	அவன்	 க்கால்
கவியாகிவி கிறான்.	நீங்கேளா	அந்த	மலர்ச்சிைய	வார்த்ைதகளாக்கி
ெவளிப்ப த்தி	விட் ர்கள்"	என் 	சக்கேசனாபதி	தம் ைடய	அபிப்பிராயத்ைத
வற் த்தினார்.

அவ க் ப்	பதில்	ெசால்லாமல்	ைகயில்	ைவத்தி ந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக	ேம ம்
கீ மாகத்	தி ப்பிப்	 ரட் 	வல 	ைக	விரல்கைள	ெமல்ல	வ க்
ெகாண் ந்தான்	இராசசிம்மன்.	ஒன்றிரண் 	 ைற	விைளயாட் ப்	பிள்ைள
ஆர்வத்ேதா 	ெசய்வ 	ேபால்	அந்தச்	சங்ைக	ஊதி	ஒலி	 ழக்கினான்.

"ேபா ம்,	நன்றாக	இ ட் 	விட்ட .	இவ்வள 	ேநரம்	காய்ச்சல்	உடம்ேபா
கடற்காற் ப்	ப ம்ப 	இங் 	நின்றாகிவிட்ட .	உங்கள்	பி வாதம்	ெபா க்க

யாமல்	தான்	இங் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்ேதன்.	இனிேம ம்	இப்ப
நிற்ப 	ஆகா .	வா ங்கள்,	கீேழ	ேபாய்	விடலாம்"	என் 	இங்கிதமாகச்	ெசால்லி,
அவைனக்	கீழ்த்தளத் க் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டார்	அவர்.

சி 	சி 	தீபங்கள்	எரிந் 	ெகாண் ந்தா ம்	கப்பலில்	கீழ்த்தளத்தில்	இ ேள
மி தியாக	இ ந்த .	சக்கேசனாபதியின்	வற் த்த க்காகச்	சிறி 	'உண
உட்ெகாண்ேடாம்'	என் 	ேபர்	ெசய் விட் ப்	ப த் க்	ெகாண்டான்	இராசசிம்மன்.

பசித்தவன்	பழங்கணக் ப்	பார்ப்ப 	ேபால்	 ன்	நிைன கள்	அவைன	ெமாய்த் க்
ெகாண்டன.	இ ந்தாற்	ேபாலி ந் ,	'நான்	யார்?	எங்ேக	பிறந்ேதன்?	எதற்காகப்
பிறந்ேதன்?	ஏன்	இப்ப 	நிைலயில்லாமல்	அைலந் 	திரிந் 	ெகாண் க்கிேறன்?
இப்ேபா 	எங்ேக	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறன்?	ஏன்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறன்?'
என்ப 	ேபால்	தன்	நிைல	மறந்த,	தன்	நிைனப்பற்ற	வினாக்கள்	அவன்	மனத்தில்
எ ந்தன.	ேசார்ந்த	மனநிைல ம்	தன்	ேமல்	தனக்ேக	ெவ ப் ம்	உண்டாகிற	சில
சமயங்களில்	சில	மனிதர்க க் 	இத்தைகய	ேகள்விகள்	நிைன க்	 மிழிகளாய்
மனத்தில்	 கிழ்த் 	மனத்திேலேய	அழி ம்.	வளர்ச்சி ம்,	தளர்ச்சி ம்,	இன்ப ம்,
ன்ப ம்	நிைறந்த	தன்	வாழ்க்ைகயின்	நாட்கைள	விலகி	நின் 	எண்ணிப்

பார்க் ம்	ேபா 	ேசாகத்தின்	ேவதைன	கலந்த	ஒ வைக	மகிழ்ச்சி	அவ க்
ஏற்பட்ட .	அந்த	இ ளில்	காய்ச்சேலா 	ப க்ைகயில்	கிடந்தவாேற	மனத்தின்
நிைன கைளப்	பின்ேனாக்கிச்	ெச த்தினான்	அவன்.	ெவற்றிப்	ெப மிதத்ேதா



வாழ்ந்த	பைழய	நாட்கைள	இப்ேபாைதய	ேதால்வி	நிைலயில்	எண்ணிப்	பார்க் ம்
ேபா 	ேவதைனயாக	இ ந்த .

ரில்	ெதாடங்கிச்	சாப்பிட் க்	ெகாண் 	ேபாகிற	க ம் 	 வில்	உப் க்கரிக்கிற
மாதிரிச்	ெசல்வத்ேதா ம்,	ெசல்வாக்ேகா ம்	அரச	 ம்பத் 	வாழ்க்ைக	வாழ்ந்
விட் 	இன்ைறய	நிைலயில்	அந்தப்	பைழய	சிறப்ைப	நிைனக்கிற	ேபா
ெவ ப்பளிக்கிற .	பழகப்பழக,	அ பவிக்க	அ பவிக்க	ெவ ப்ைபக்
ெகா க்கிற 	என்ற	காரணத்தாேலா	என்னேவா	தமிழ்	ெமாழியில்	ெசல்வத் க்
'ெவ க்ைக'	என் 	ஒ 	ெபயர்	ஏற்பட் 	விட்ட .	அ பவிக்கிறவன்
ஞான ள்ளவனாக	இ ந்தால்	ெசல்வத்தின்	 கங்கைள	ெவ த் விட்
அைதவிடப்	ெபரியைதத்	ேத க்	ெகாண் 	ஓ ம்	நிைல	ஒ 	நாள்	வந் தான்
தீ ம்.

இராசசிம்மன்	நிைனத் ப்	பார்த்தான்.	ேபரரசராகிய	சைடயவர்ம	பராந்தக
பாண் ய க் ம்,	ேபரரசியாகிய	வானவன்மாேதவிக் ம்	 தல்வனாகப்	பிறந்
ம ைர	மாநகரத் 	அரண்மைனயில்	தவழ்ந்த	நாட்கைள	நிைனத்தான்.
தந்ைதயின்	ேதாள்	வலிைம ம்,	வாள்	வலிைம ம்,	ஆள்	வலிைம ம்	அன்ைறயப்
பாண் ய	நாட்ைடப்	ெப ம்	பரப் ள்ளதாகச்	ெசய்தி ந்தன.	அப்ேபா 	ம ைர
ேகாநகரமாக	இ ந்த .	அவன்	சி வனாக	இ ந்த	ேபா ,	அரச ல	வீர
வழக்கத்தின்ப ,	சங் ,	சக்கரம்,	வில்,	வாள்,	தண் 	என் ம்	ஐந்
ஆ தங்கைள ம்	ேபால்	சிறிதாகப்	ெபான்னிற்	ெசய் 	நாணில்	ெதா த்
அவ ைடய	க த்தில்	தம்	ைகயாேலேய	கட் னார்	அவ ைடய	தந்ைத.
வீரத் க் ச்	சின்னமாகச்	சி வர்க க் 	அரச	 லத்தில்	கட்டப்ப ம்
'ஐம்பைடத்தாலி'	அ .	ஒ 	நாள்	தந்ைத	பராந்தக ம்,	தாய்	வானவன்மாேதவி ம்
அ கில்	இ க் ம்	ேபா 	அவன்	எதற்காகேவா	 ரண் 	பி த் க்	ெகாண்ேட
க த்தில்	கிடந்த	ஐம்பைடத்	தாலிைய	அ த் ச்	சிதற	விட்டான்.	அப்ேபா
பராந்தகர்	தம்	மைனவிைய	ேநாக்கி,	"மாேதவி,	இந்தப்	பயல்	எதிர்காலத்தில்
நாட்ைட ம்	ஆட்சிைய ம்	 ட	இப்ப த்தான்	அ த் ச்	சிதறவிட் த்	திரிந்
ெகாண் க்கப்	ேபாகிறான்.	எனக்ெகன்னேவா	இவன்	என்ைனப்	ேபால்	இவ்வள
சீராக	ஆளமாட்டான்	என் 	தான்	ேதான் கிற !"	என்றார்.	மாேதவிக் 	அைதக்
ேகட்ட ம்	தாங்க யாமல்	ேகாபம்	வந் விட்ட .

"நீங்களாகேவ	ேவண் ெமன் 	இவைனக்	 ைறவாக	மதிப்பி கிறீர்கள்.	உங்கைள
விடப்	ெபரிய	வீரனாக	எட் த்	திைச ம்	ெவன் 	ஆளப்ேபாகிறான்	இவன்"	என்
கணவ க் 	ம ெமாழி	கிைடத்த 	வானவன்மாேதவியிடமி ந் .

இன்ெனா 	சம்பவம்.	இராசசிம்ம க் 	ஆறாண் கள்	நிைறந் 	 ந் 	ஏழாவ
ஆண் ன்	'நாண்மங்கலம்'	(பிறந்த	நாள்)	வந்த .	பிறந்த	நாைளக்	ெகாண்டா ம்
நாண்மங்கல	விழாவன் 	காைலயில்	அவைனப்	 னித	நீராட் ப்	 த்தாைட



அணிவித் ப்	ெபான் 	 ட் 	வழிவழி	வந்த	ெபாற்சிம்மாசனத்தில்	உட்கார்த்தி,
ஒ 	ைகயிேல	தி க் றள்	ஏட் ச்	 வ ைய ம்,	மற்ெறா 	ைகயிேல	வீரவாைள ம்
ெகா த்தார்கள்.	சிம்மாசனத்தின்	இ ற ம்	பராந்தக	பாண் ய ம்
வானவன்மாேதவி ம்	நின் 	நாண்மங்கலத்	தி க்ேகாலத்தில்	தங்கள்	ெசல்வைன
அழ 	பார்த் ப்	 ரித் க்	ெகாண் ந்தனர்.	அப்ேபா 	இராசசிம்மன்	ைக	தவறி
வாைளக்	கீேழ	ேபாட் விட்டான்.	இைச 	பிசகாமல்	கீேழ	வி ந்த	அந்த	வாளின்
னியின்	ஒ 	சி 	ப தி	உைடந் 	விட்ட .

"அபச னம்	ேபால்	நல்ல	நா ம்	அ மாக	இப்ப ச்	சிம்மாசனத்தில்
உட்கார்ந்த ம்	வாைளக்	கீேழ	ேபாட் 	உைடத் 	விட்டாேன"	என் 	கவைலேயா
றினார்	பராந்தக	பாண் யர்.	"ேபா ம்!	உங்க க் 	எ 	நடந்தா ம்

அபச னமாகத்தான்	ப கிற .	சி 	 ழந்ைத	ைக	தவறிப்	ேபாட் 	விட்டான்"
என் 	மகாராணி	 றிய	சமாதானத்தினால்	தான்	பராந்தகர்	தி ப்தியைடந்தார்.

தந்ைத	பராந்தக	பாண் யரின்	வீரக்கைள	ெபா ந்திய	அந்த	 கத்ைதக்	கப்பல்
தளத்தின்	இ ட் ல்	ப த் க்	ெகாண் 	நிைனத் ப்	பார்க்க	 யன்றான்
இராசசிம்மன்.	தந்ைத	உயிேரா ந்த	காலத்தில்	அலங்காரத்ேதா 	 ய	தன்
அன்ைனயின்	'வா ங்ேகால'த்ைத	நிைனத் ப்	பார்த்தான்.	அன் 	தங்க க் ச்
ெசாந்தமாக	இ ந்த	ம ைரப்	ெப நகரத்ைதப்	ப தி	ப தியாக	நிைனத் ப்
பார்த்தான்.	ம ைர	நகரத் 	அரண்மைனைய ம்,	இளைமயில்	தான்	அங்ேக
கழித்த	நாட்கைள ம்	நிைனத்தான்.	கைடசியாக	தந்ைதயின்	மரணத் க் ப்	பின்
நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	அவன்	நிைனைவப்	பற்றிக்	ெகாண் 	வரிைசயாகத்
ெதாடர்ந் 	உள்ளத்தில்	ஓ ன.

'தந்ைத	காலமா ம்	ேபா 	ேகானாட் ன்	ெதன்	ப தியிலி ந் 	 மரி	வைர	பரந்
விரிந்த	பாண் ய	நாட்ைட	எனக் 	ைவத் 	விட் ப்	ேபானார்.	நான்	என்ன
ெசய்ேதன்.	என்	கண்	காணக்	கரவந்த ரத்திலி ந் 	 மரி	வைர	 கிவிட்டேத
அந்த	நா !	தந்ைத	காலஞ்ெசன்ற	சிறி 	காலத் க் ப்	பின்	நா ம்	வீராேவச ம்,
உரிைம	ேவட்ைக ம்	ெகாண் 	சில	ேபார்களில்	ெவற்றி	ெபறத்தான்	ெசய்ேதன்.
உவப்பிலி	மங்கலத்தில்	நடந்த	ேபாரில்	இ வர்	 வராகச்	ேசர்ந் 	ெகாண் 	வந்த
வடதிைசயரசர்கைளக்	 ட	ெவன்ேறன்.	அப்ேபா 	பாண் 	மண்டலப்	ெப ம்பைட
மிகப்	ெபரியதாக ம்	வ ள்ளதாக ம்	இ ந்த .	தஞ்சா ர்	ேசாழன்	ைவப் ரில்
நடந்த	ேபாரி ம்,	நாவற்	பதியில்	நடந்த	ேபாரி ம்	இரண் 	 ைற	என்
தைலைமயில்	பாண் 	மண்டலப்	பைடக் த்	ேதாற்ேறா யி க்கிறான்.	இப்ெபா
ெகா த் ப்	ேபாய்த்	திரி ம்	இந்தக்	ெகா ம்பா ர்க்கார ம்	ஒ 	 ைற
என்னிடம்	ேதாற்றி க்கிறான்.

'அன் 	என்	ெவற்றிகைளப்	 கழ்ந் 	ெமய்க்கீர்த்திகைள ம்,	பாமாைலகைள ம்
லவர்கள்	பா னார்கள்.	நீள	நீளமான	சிறப் ப்	ெபயர்கைள	எனக் க்



ெகா த்தார்கள்.	சைடயன்	மாறன்,	இராசசிகாமணி,	சீகாந்தன்,	மந்திர	ெகௗரவ
ேம ,	விகட	பாலன்	என்ெறல்லாம்	 கழ்ந்தார்கள்.	தந்ைதயின்	காலத்திற்	ெசய்த
ேபாலேவ	நா ம்	அன்ைனைய ம்	கலந்தாேலாசித் க்	ெகாண் 	எண்ணற்ற
ேதவதான ம்	(ேகாயில்க க் 	மானியம்),	பள்ளிச்சந்த ம்	(சமணப்
பள்ளிக க் 	மானியம்),	பிரமேதய ம்	(அந்தணர்க க் 	மானியம்)
அளித்ேதன்.	ம ைர	வட்டாரத்தில்	இ க் ம்	நற்ெசய்ைக	 த் ர்	என் ம்
சின்னம ர்	 வைத ேம	ஒ க்கத்தி ம்,	கல்வியி ம்	சிறந்த	ஓர்
அந்தண க் ப்	பிரம்மேதயமாகக்	ெகா த்ேதன்.	அதனால்	என்	சிறப் ப்
ெபயேரா 	மந்தர	ெகௗரவ	மங்கலம்	என்ேற	அவ் ர்	ெபயர்	ெபற் 	விட்ட .	அந்த
நாளில்தான்	 தன் தலாக	இலங்ைகக்	காசிப	மன்னரின்	நட் 	எனக் க்
கிைடத் .	பின் 	என்	ேபாதாத	ேவைள	என்	வரலாற்ைறேய	மாற்றிவிட்ட .	வடக்ேக
ேசாழன்	வ வான	 ட்டரசர்கைளச்	ேசர்த் க்	ெகாண் 	நா ம்	அன்ைன ம்
வடபாண் 	நாட்ைட	இழக்கச்	ெசய்தான்.	ெதன்பாண் 	நா ம்	அதன்	திறைமயான
மகாமண்டேல வர ம்	இல்ைலயானால்	நான்	ேதாற் 	ஓ ம்	ேபாெதல்லாம்
அன்ைனைய ம்	அைழத் ப்	ேபாக	ேவண் யதாயி ந்தி க் ம்.
மகாமண்டேல வர ம்,	கடைமயில்	க த் ள்ள	தளபதி	வல்லாளேதவ ம்
அவ்வப்ேபா 	அன்ைனக் 	ஆதரவாக	இ ந்தி க்கிறார்கள்!	வடதிைசப்	பைக
வ ப்பதற் 	 ன்	நான்	ெபற்ற	ெவற்றிகைளெயல்லாம்	மறந் 	விட் 	இரண்
ன் 	 ைற	ேதாற் 	இலங்ைகக் 	ஓ ய ேம	'ேபார்த்திற ம்,	அ பவ ம்

இல்லாத	இைளஞன்'	என் 	என்ைனக்	ேகவலமாகப்	ேபசத்	ெதாடங்கி
விட்டார்கேள!	பைழய	 கைழ	விடப்	 திய	பழிேய	ேவகமாக	நிைலத் 	வி கிற .
எஞ்சி ள்ள	ெதன்பாண் 	நாட் க்காவ 	என்ைன	அரசனாக்கி	 ட்
மணவிைன	 க்க	ேவண் ெமன் 	அன்ைனக் 	 ன்	மகாமண்டேல வர க் ம்
தாங்காத	ஆைச.	மகாமண்டேல வரர்	யா க் ேம	ெதரியாமல்	என்ைன
இரகசியமாக	இலங்ைகயிலி ந் 	வரவைழத் 	மா ேவடத்தில்	இைடயாற்
மங்கலத்தில்	ைவத் க்	ெகாண்டார்.	நான்	அவரிட ம்	தங்கவில்ைல.	நான்
தங்காமற்	ேபான 	மட் மில்லாமல்	என்	 ன்ேனாரின்	அர ரிைமச்
சின்னங்கைள ம்	தங்கவிடாமல்,	அவரிடமி ந் 	எ த் க்	ெகாண்
கிளம்பிவிட்ேடன்.	ஆழ்ந் 	சிந்தித் ப்	பார்க்காமல்	எைதெயைதேயா	தி ர்
தி ெரன் 	ெசய் 	ெபயைரக்	ெக த் க்	ெகாள்ளப்	ேபாகிேறன்	நான்.	அ ைம
அன்ைனயாைர ம்	மகாமண்டேல வரைர ம்	ெதன்பாண் 	நாட் 	மக்கைள ம்
மட் மா	நான்	ஏங்க	ைவத் 	விட் ப்	ேபாகிேறன்?	இைடயாற் 	மங்கலத்தி ம்
ெசம்பவழத்	தீவி மாக	இரண் 	ெபண்	உள்ளங்கைள	ேவ 	ஏங்க	ைவத் விட் ப்
ேபாகிேறன்.	அேத	ஏக்கங்களின்	ெமாத்தமான	எதிெராலி	என்	உள்ளத்தி ம்
உ ெவ த் ப்	ேபெராலி	ெசய்கிறேத!	இைடயாற் 	மங்கலத் ப்	ெபண்ணாவ
தன்னளவில்	அதிகமாக	ஏங்கியி ப்பாள்.	ெசம்பவழத்	தீவின்	ெசல்விேயா
என்ைனேய	ஏங்கச்	ெசய் 	ெகாண் க்கிறாள்.	என்	உயிைரேய	காப்பாற்றி	எனக்
வாழ் 	ெகா த்த	ெபண்	அல்லவா	மதிவதனி!	சந்திர ைடய	ஒளியில்
உலகத் க் க்	 ளிர்ச்சியளித் 	மயங் கின்ற	ெமன்ைமையப்	ேபால்



மதிவதனியின்	சிரிப்பில்	மாெப ம்	காவியங்களின்	அலங்கார	நளினங்கைள
ஒளித் க்	ெகாண் க் ம்	ஏேதா	ஒ 	கவர்ச்சி	இ ந் 	என்ைன	மயக்கிக்
ெகாண் க்கிற .	அவ ைடய	ேமாகனச்	சிரிப் 	வந் 	 மிடத்தில்
இதேழாரத்தில்	அழகாகச்	 ளி	வி கிறேத1	அந்தச்	 ளியில்	என்	உள்ளம்
ழ கிற .	நான்	ெசம்பவழத்	தீவில்	அந்தப்	ெபண்ைணப்	பார்த்த	பின்	கவிஞனாக

மாறிவிட்ேடெனன் 	சக்கேசனாபதி	 றிய 	எவ்வள 	ெபா த்தமான	வார்த்ைத!
அவர்	அப்ப ச்	ெசான்னேபா 	வீம் க்காக	அவைர	ம த்ேதேன	நான்.
உண்ைமதான்!	சில	ெபண்களின்	கண்க ம்,	சிரிப் ம்,	சில	ஆண்கைளக்
கவியாக்கி	வி கின்றன.	தம்ைம	ேமாந் 	பார்க் ம்	ேபாேத	ேமலான
எண்ணங்கைள	உண்டாக் ம்	ஆற்றல்	சில	 க்க க் 	உண் .	சில	ெபண்களின்
கண்ணியமான	அழ க் ம்	இந்த	ஆற்றல்	உண் 	ேபா ம்.'
எண்ண	அைலகளின்	ெகாந்தளிப்பில்	இராசசிம்மன்	ெநட் யிர்த்தான்.

அழைக ம்,	கவிைதைய ம்,	அரசாட்சிைய ம்,	ேபாரில்	ெவற்றி	ேதால்விகைள ம்
ேசர்த் 	நிைனத்த	ேபா 	அவ க் 	ஒன் 	ேதான்றிய .	'வீரனாக ம்
தீரனாக ம்	ேவந்தனாக ம்	வாழ்ந் 	ெசல்வம்	ெப வைத	விட	விேவகியாக ம்,
கவிஞனாக ம்	வாழ்ந் 	ஏைழயாகச்	ெசத் ப்	ேபாகலாம்.	பார்க்கப்	ேபானால்,	எ
ெசல்வம்?	எ 	ஏழ்ைம?	 ண் ணர் ம்	அறி ம்	தான்	ெசல்வம்,	அைவ
இல்லாமல்	இ ப்ப தான்	ஏைழைம!'

இப்ப 	எைத	எைதேயா	எண்ணிக்	 றிக்	ெகாண் 	அந்த	இரவின்
ெப ம்ப திையத்	 ங்காமல்	கழித்தான்	இராசசிம்மன்.	ம நாள்	ெபா
வி ந்த .	கடற்	காய்ச்சல்	தணிவதற் 	மாறாக	அதிகமாயி ந்த .	சக்கேசனாபதி
இரவில்	 ங்காமல்	இ ந்ததற்காக	அவைன	மிக ம்	கண் த்தார்.

"அேநகமாக	நாம்	நாைளக்ேக	இலங்ைகக்	கைரைய	அைடந் 	விடலாம்.	உங்கள்
உடம் 	நா க் 	நாள்	இப்ப ப்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிறேத.	 ய	வைரயில்
பயணத்ைத	நீட்டாமல்	 க்க	ேவண் ெமன் 	நிைனக்கிேறன்	நான்.	நாம்
மாேதாட்டத்தில்	ேபாய்	இறங்க	ேவண்டாம்.	அ 	மிக ம்	 ற் வழி.
அ ராத ரத் க் 	ேமற்ேக	 த்தளம்	கடல்	 ைறயிேலேய	இறங்கி	வி ேவாம்.
ஏற்ெகனேவ	நாம்	விழிஞத்தில்	 றப்பட்டதால்	மிக ம்	 ற்றிக்	ெகாண் 	பயணம்
ெசய்கிேறாம்.	ேகா யக்கைரயிலி ந்ேதா,	நாைகப்பட் னத்திலி ந்ேதா
றப்பட் ந்தால்	ெதாண்ைடமானாற் க்	கழி கத்தின்	வழிேய	விைரவில்	ஈழ
மண்டலத்தின்	வடகைரைய	அைடந் விடலாம்.	ேச க்கைரயிலி ந் 	 றப்பட்டால்
மாேதாட்டம்	மிக ம்	பக்கம்.	நான்	இதற் 	 ன்ெபல்லாம்	உங்கைள	இலங்ைகக்
அைழத் 	வந்த	ேபா 	கடலில்	வடக்ேக	நீண்ட	வழி	 ற்றாக	இ ந்தா ம்
மாேதாட்டம்	வழியாகத்தான்	அைழத் ச்	ெசன்றி க்கிேறன்.	இம் ைற	அப்ப
ேவண்டாம்.	உங்கள்	உடம் க் 	நீண்ட	பயணம்	ஏற்கா .	 த்தளத்தில்	இறங்கி
அ ராத ரம்	ேபாய்	வி ேவாம்.	அரசர்	 டப்	ெபாலன்ன ைவயிலி ந் 	இப்ேபா



அ ராத ரத் க் 	வந்தி ப்பார்"	என் 	சக்கேசனாபதி	 றிய	ேபா
இராசசிம்ம க் 	ஒ 	சந்ேதகம்	ஏற்பட்ட .	

"சக்கேசனாபதி!	ேசாழமண்டலக்	கடற்கைரயாகிய	நாைகப்பட் னத்திலி ந் ம்
ேகா யக்கைரயிலி ந் ம்	அவ்வள 	விைரவாக	இலங்ைகைய	அைடந்
விடலாெமன் 	நீங்கள்	ெசால்கிறீர்கள்.	ஆனால்	ேசாழனின்	 லிச்	சின்ன ம்
ெகா ம்பா ர்ப்	பைனமரச்	சின்ன ள்ள	ெகா ேயா 	அன்றிர 	ெசம்பவழத்
தீவில்	நான்	ஒ 	கப்பைலப்	பார்த்ேதன்.	அவர்கள்	 ட	ஈழநாட் க் ப்
ேபாகிறவர்கள்	ேபால்	தான்	ெதரிந்த .	ஆனால்	ெதாண்ைடமானாற் க்
கழி கத்ைத ம்,	மாேதாட்டத்ைத ம்	விட் விட் 	ஏன்	அவர்கள்	ெதற்ேக
வந்தார்கள்	என்ப 	எனக் 	விளங்கவில்ைல!"	-	அந்த	ஆட்கள்	தன்	ேமல்	ேவல்
எறிந் 	 ரத்திக்	ெகால்ல	 யன்றைத ம்,	அப்ேபா 	மதிவதனி	தன்ைனக்
காப்பாற்றியைத ம்	மட் ம்	அவரிடம்	இராசசிம்மன்	 றவில்ைல.

"அ 	ேசாழ	நாட் க்	கப்பலானால்	அப்ப ச்	 ற்றி	வைளத் 	வந்த
ஆச்சரியந்தான்.	ஒ 	ேவைள	அவர்க க் 	விழிஞத்தில்	ஏதாவ 	காரியம்
இ ந்தி க் ம்.	அைத	 த் க்	ெகாண் 	இலங்ைக	வ வதற் ப்
றப்பட் ப்பார்கள்.	அப்ப 	அந்தக்	கப்பல்	இலங்ைக	வ வதாயி ந்தால்	நம்
கப்ப க் ப்	பின்னால்	தாேன	வரேவண் ம்?	அப்ப ம்	காணவில்ைலேய!"	என்
சந்ேதகத்ேதா 	பதில்	ெசான்னார்	சக்கேசனாபதி.

"நாைகப்பட் னத் க்ேக	தி ம்பி	விட்டார்கேளா,	என்னேவா?	அப்ப யானா ம்	நம்
கப்பல்	ெசல் ம்	திைசயிேலேய	வந் தாேன	வடேமற் 	 கமாகத்	தி ம்ப
ேவண் ம்?"	என் 	மீண் ம்	ேகட்டான்	இராசசிம்மன்.

"யாேரா!	என்ன	காரியத் க்காக	வந்தார்கேளா?	ஒ ேவைள	கீழ்க்கைரைய	ஒட் ப்
பாம்பனா 	வழியாக ம்	ேபாயி க்கலாம்.	நீங்கள்	ெசால்வைதெயல்லாம்
சிந்தித்தால்	எனக் ப்	பல	வைககளில்	சந்ேதகங்கள்	ஏற்ப கின்றன	இளவரேச!
இப்ப 	ஒ 	கப்பைலப்	பார்த்ேதன்	என் 	நீங்கள்	அன்ேற	ெசம்பவழத்	தீவில்
என்னிடம்	 றியி க்கலாேம!	தாங்கள்	 றாமல்	மைறத் விட்ட 	ஏேனா?"
சக்கேசனாபதி	சற்ேற	சினந் 	ெகாள்வ 	ேபான்ற	 ர டன்	இவ்வா 	ேகட்ட
ேபா 	இராசசிம்மன்	விழித்தான்.

"சரி!	அவர்கள்	ேபச் 	நமக் 	எதற் ?	அந்தக்	கப்பல்	எக்ேக 	ெகட்
ேவண் மானா ம்	ேபாகட் ம்.	நாம்	நம் ைடய	காரியத்ைதக்	கவனிப்ேபாம்.
நீங்கள்	 கிறப 	 த்தளத்திேலேய	இறங்கிவிடலாம்"	என் 	ேபச்ைச	மாற்றினான்
இராசசிம்மன்.

-----------	
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தன்	உள்ளக்	க த் 	நிைறேவ மா,	நிைறேவறாதா	என் 	அறிவதற்காகத்	தான்
டல்	இைழத்தைத	அத்ைத	பார்த் விட்டாேள	என்ற	ெவட்கம்	 ய	மகிழ்ச்சியில்

சிறி 	சிறிதாகப்	 ைதந் 	விட்டாள்	மதிவதனி.	தன்	எண்ணங்கைள
ேநான் களாக்கி	வலிைமயான	அன் த்	தவத்ைத	உ தியாக	ேநாற் க்
ெகாண் ந்தாள்	அவள்.	ெசம்பவழத்	தீவில்	நாட்கள்	வழக்கம்	ேபாலத்தான்
கழிந் 	ெகாண் ந்தன.	மதிவதனி	கவைலேய	இல்லாதவைளப்	ேபால
மகிழ்ச்சிேயா 	 ள்ளித்	திரிந் 	ெகாண் ந்தாள்.	இைடயில்	சில	நாட்களாக
அவ க் 	ஏற்பட் ந்த	ேசார் 	இப்ேபா 	இல்ைல.	தன்	நிைன க் த்	தன்
உள்ளத்ைதக்	ேகள்விக்	களமாக்கி,	இைடவிடாமல்	தான்	இயற்றிக்
ெகாண் க் ம்	நிைனவாகிய	ேவள்வி	ேநான்பிற் ப்	பயன்	உண் 	என்ற
திடநம்பிக்ைக	அவ க் த்தான்	அன்ேற	வந் விட்டேத.

உற்சாகமாகக்	கைடயில்	ேபாய்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	சங் கைள ம்
பவழங்கைள ம்	விற்றாள்.	தந்ைத	கைடையப்	பார்த் க்	ெகாண்ட	சமயங்களில்
தன 	சிறிய	ேதாணிையச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	தீவின்	கைரேயாரமாகக்
கடைலச்	 ற்றி	வந்தாள்.	இன் ம்	சில	சமயங்களில்	ஏ 	கன்னிமார்	ேகாயில்
ன்ைன	மரத்த யில்	ேபாய்ப்	ெபரிய	 னிவர்	ேபால்	கண்	 	உட்கார்ந் 	தியானம்
ெசய்தாள்.	ைபத்தியக்காரப்	ெபண்	ேபால்	தன்	அ கில்	யா மில்லாத
தனிைமயான	சமயங்களில்	'நிைனப்பைத	அைடவ 	ஒ 	தவம்'	என் 	ெம வாகத்
தனக் த்தாேன	ெசால்லிக்	ெகாண்டாள்.

மதிவதனி	அன் 	மாைலயில்	ஒ விதமான	மகிழ்ச்சிேயா 	ேதாணியில்
ஏறிக்ெகாண் 	கைரேயாரமாகேவ	அைதச்	ெச த்திக்	ெகாண் ந்தாள்.
அப்ேபா 	அலங்காரமான	சிறிய	கப்பல்	ஒன் 	தீைவ	ேநாக்கி	வந்
ெகாண் ப்பைத	அவள்	கண்டாள்.	அதில்	வ வ 	யாெரன் 	அறிந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என் 	இயல்பாக	அவள்	மனத்தில்	ஓர்	ஆைச	உண்டாயிற் .
தற்ெசயலாகச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாகிறவைளப்	ேபால்	அந்தக்	கப்ப க்
அ கில்	தன்	ேதாணிையச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபானாள்	மதிவதனி.

ன்	 மி ம்,	ப த்த	உடம் ம்,	 ட்ைடத்	ேதாற்ற மாக	ஓர்	ஆள்	அந்தக்
கப்பலின்	தளத்தில்	நின் 	ெகாண் ப்பைத	மதிவதனி	ேதாணியில்	நின்
பார்த்தாள்.	அவள்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	கப்பலின்	தளத்தில்
அரச மாரி	ேபான்ற	அலங்காரத்ேதா 	அழகிய	இளம்ெபண்	ஒ த்தி ம்,
ெபண்ைமச்	சாயல்ெகாண்ட	 க ைடய	இைளஞன்	ஒ வ ம்	வந் 	அந்த	 ன்

மிக்கார க் ப்	பக்கத்தில்	நின்றார்கள்.	மதிவதனி	கடலில்	 ணிவாகத்



ேதாணி	ெச த்திக்	ெகாண் 	வ ம்	காட்சிைய	ஏேதா	ெபரிய	ேவ க்ைகயாக
எண்ணிப்	பார்க்கிறவர்கைளப்	ேபால்	அந்த	 ன் 	ேப ம்	கப்பல்	தளத்தில்	நின்
பார்த்தார்கள்.

ன் மிக்காரர்	அவைள	ேநாக்கிக்	ைகதட் க்	 ப்பிட் 	ஏேதா	விசாரித்தார்.
கடல்	அைலகளின்	ஓைசயில்	அவர்	விசாரித்த 	மதிவதனியின்	ெசவிகளில்
விழவில்ைல.	ேதாணிைய	இன் ம்	பக்கத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்	நி த்திக்
ெகாண் ,	"ஐயா!	என்ன	ேகட் ர்கள்?	காதில்	விழவில்ைல"	என் 	அண்ணாந்
ேநாக்கி	வினவினாள்	அவள்.

"ேதாணிக்காரப்	ெபண்ேண!	இேதா	அ கில்	ெதரி ம்	இந்தத்	தீ க் ப்	ெபயர்
என்ன?	கப்பேலா 	இரவில்	தங் வதற் 	இங்ேக	வசதி	உண்டா?"	என்
ன் மிக்காரர்	அவளிடம்	இைரந் 	ேகட்டார்.

"ஆகா!	தாராளமாகத்	தங்கிவிட் ப்	ேபாகலாம்.	இந்தத்	தீ க் ப்	ெபயர்
ெசம்பவழத்	தீ !	பார்த்தாேல	உங்க க் த்	ெதரி ேம!"	என் 	மதிவதனி	பதில்
ெசான்னாள்.	அந்தக்	 ட்ைடயான	 ன் மிக்காரைரப்	பார்க்கப்	பார்க்க
ேவ க்ைகயாக	இ ந்த 	அவ க் .

" த்தா!	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	எங்கள்	மாளிைகக் ம்	அக்கைரக் ம்
இைடயி ள்ள	பறளியாற்ைறப்	படகில்	கடப்பதற்ேக	எனக் ப்	பயமாக	இ க் ம்.
தண்ணீைர	ெமாத்தமாகப்	பரப்பாகப்	பார்க் ம்	ேபா 	அவ்வள 	 ரம்	பயப்படாமல்
இவ்வள 	ெபரிய	கடலில்	சிறிய	ேதாணிையச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	எவ்வள
உரிைமேயா 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	மிதந் 	வ கிறாள்	பார்த்தாயா	எனக்
வியப்பாக	இ க்கிற !"	என் 	கப்பலின்	தளத்தில்	நின்ற	ெபண்	தன்	அ கில்
இ ந்த	ெபண்	 கங்ெகாண்ட	இைளஞனிடம்	 றினாள்.	ேதாணியிலி ந்த
மதிவதனி	அைதக்	ேகட் ப்	பலமாகச்	சிரித்தாள்.

"ெபண்ேண!	நீ	ஏன்	சிரிக்கிறாய்?"	என் 	அந்த	இைளஞன்	மதிவதனிையப்
பார்த் க்	ேகட்டான்.	அந்தக்	 ரல்	அசல்	ெபண்	 ரல்	ேபாலி ப்பைத	எண்ணி
வியந் 	ெகாண்ேட,	"ஒன் மில்ைல,	உங்கள்	பக்கத்தில்	நின் 	ெகாண் க் ம்
அம்ைமயார்	சற் 	 ன்	உங்களிடம்	 றிய	வார்த்ைதகைளக்	ேகட்ேடன்.	சிரிப்
வந்த .	இவ்வள 	 ரம்	தண்ணீ க் ப்	பயப்ப கிறவர்கள்	கப்பலில்	வர	எப்ப த்
ணிந்தார்கெளன் 	எனக் த்	ெதரியவில்ைல!"	என் 	பதில்	 றினாள்

மதிவதனி.

"அதற்ெகன்ன	ெசய்வ ?	எதற்ெகல்லாம்	பயப்ப கிேறாேமா,	அைத	வாழ்வில்
ெசய்யாமலா	இ ந் 	வி கிேறாம்?	பயப்ப வ 	ேவ ,	வாழ்க்ைக	ேவ !"	என்
ெசால்லிவிட் ச்	சிரித்தான்	இைளஞன்.	அந்த	இைளஞ ைடய	உத கள்



ெபண்ணி ைடயைவ	ேபால்	சிவப்பாகச்	சிறிதாய்,	அழகாய்	இ ப்பைத	மதிவதனி
கவனித்தாள்.

அவர்க ைடய	கப்ப டேனேய	தன்	ேதாணிைய ம்	ெச த்திக்	ெகாண்
கைரக் த்	தி ம்பினாள்	அவள்.	அந்தக்	கப்பலில்	வந்தவர்கள்	யார்	என்பைத
ேநயர்கள்	இதற் ள்	 ரிந் 	ெகாண் ப்பார்கள்.	விழிஞத்திலி ந் 	 றப்பட்ட
நாராயணன்	ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	அவர்களிடம்	வம் 	ெசய் 	அந்தக்
கப்பலிேலேய	தனக் ம்	இடம்	பி த் க்	ெகாண்ட	 த்தன்	என் ம்	வாலிப ம்
தான்.	இப்ேபா 	ெசம்பவழத்	தீைவ	ெந ங்கிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	கப்பைல
நி த்திவிட் க்	கைரயில்	இறங்கிய ம்,	"ெபண்ேண!	உன்ேனா 	 ட	வந்தால்
எங்க க் 	இந்தத்	தீைவ	 ற்றிக்	காண்பிப்பாய்	அல்லவா"	என் 	மதிவதனிையப்
பார்த் க்	ேகட்டான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.	"ஆகட் ம்"	என் 	 ன்னைகேயா
பதில்	ெசான்னாள்	மதிவதனி.	கப்பைலக்	கவனமாகப்	பார்த் க்	ெகாள் மா
ஊழியர்களிடம்	ெசால்லிவிட் ச்	ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	 த்த ம்
மதிவதனிேயா 	ஊர்	 ற்றிப்	பார்க்கக்	கிளம்பினார்கள்.

எல்லா	இடங்கைள ம்	 ற்றிக்	காண்பித் 	விட் 	இ தியாகத்	தீவின்
கைடவீதிக் 	அவர்கைள	அைழத் 	வந்தாள்	மதிவதனி.	அணிகலன்களி ம்,
அலங்காரத்தி ம்	அதிகம்	பிரிய ள்ளவளாகிய	 ழல்வாய்ெமாழி	நவரத்தின
நவமணிக ம்,	ெபான் ம்,	 ைனெபா ள்க ம்	விற் ம்	ஒ 	ெபரிய	கைடக் ள்
எல்லாைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	ஆவேலா 	 ைழந்தாள்.	ெசம்பவழத்
தீவிேலேய	ெபரிய	கைட	அ .

சாத் பம்,	கிளிச்சிைற,	ஆடகம்,	சாம் நதம்	என் ம்	நால்வைகப்	ெபான் ம்,
வயிரம்,	மரகதம்,	மாணிக்கம்,	 டராகம்,	வயி ரியம்,	நீலம்,	ேகாேமதகம்,	பவழம்,
த் 	-	என் ம்	ஒன்ப 	வைக	மணிக ம்	நிைறந்தி ந்தன	அங்ேக.

ஆடவர்	அணிந் 	ெகாள் ம்	தாழ்வடம்,	கண் ைக,	கரி,	ெபாற் ,	ைகக்காைற,
தி ப்பட் ைக,	 தம்ைப,	தி க்கம்பி,	கற்காைற,	 க்கின	வீர	பட்டம்,	தி க்
தம்ைபத்	தக ,	திரள்மணி	வடம்	ஆகியைவகள்	ஒ 	 றம்	இலங்கின.	ெபண்கள்
அணிந் 	ெகாள் ம்	தி க்ைகக்காைற	ேமாதிரம்,	பட்ைடக்காைற,	தாலி,
தி க்கம்பி,	தி ம டம்,	வாளி,	உ த் ,	 டகம்,	தி மாைல,	வா வலயம்,
தி க்ைகப்ெபாட் ,	ெபான்னரிமாைல,	ேமகைல	ஆகியைவ	மற்ெறா 	 றம்
இலங்கின.

வயிரத்தின்	பன்னி 	 ற்ற ம்	ஐந் 	 ண ம்,	மரகதத்தின்	எட் க்	 ற்ற ம்
எட் க்	 ண ம்,	மாணிக்கத்தின்	பதினா 	 ற்ற ம்	பன்னி 	 ண ம்,
நீலத்தின்	எட் க்	 ற்ற ம்	பதினா 	 ண ம்,	 த் களின்	இரண் 	 ண ம்
நான் 	 ற்ற ம்	ெதரிந் 	ெசால்லவல்ல	இரத்தினப்	பரிேசாதக	வித்தகர்கள்



அங் 	நிைறந்தி ந்தனர்.	 ழல்வாய்ெமாழி	அந்தக்	கைடயில்	ெவ ேநரம்	நின்
நிதானித் 	ஒவ்ெவா 	ப தியாகச்	 ற்றிப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
ேசந்த க் ப்	பி க்கவில்ைல.	ெவ ப்ேபா 	 கத்ைதக்	க ைமயாக	ைவத் க்
ெகாண் 	ஒ 	 ைலயில்	ஒ ங்கி	நின் 	விட்டான்	அவன்.	மதிவதனி ம்,
ழல்வாய்ெமாழி ம்,	 த்த ம்,	 ற்றிப்	பார்த் 	விட் 	நாராயணன்	ேசந்தன்

நின் 	ெகாண் ந்த	 ைலக் த்	தி ம்பி	வந்தனர்.

"இந்த	மாெப ம்	ெசல்வக்	களஞ்சியம்	ேபான்ற	கைடையப்	பற்றி	நீங்கள்	என்ன
நிைனக்கிறீர்கள்?"	என் 	வியப் 	நிைறந்த	 ரலில்	ேசந்தைன	ேநாக்கிக்	ேகட்டாள்
ழல்வாய்ெமாழி.

"ெபண்களின்	நைக	ஆைசயால்	உலகம்	எப்ப க்	 ட் ச் வராய்ப்	ேபாய்க்
ெகாண் க்கிறெதன் 	நிைனக்கிேறன்.	இைவகளால்,	ஏைழகளாகப்
ேபானவர்களின்	ெதாைகைய	நிைனக்கிேறன்"	என் 	ேசந்தன்	க க ப்ேபா
பதில்	ெசான்னான்.	அவ ைடய	 ரட் த்	தனமான	பதிைலக்	ேகட் க்	 த்தன்
உட்பட	மற்ற	 வ ம்	 கத்ைதச்	 ளித்தார்கள்.

"அம்மணி!	நீங்கள்	ஏன்	 கத்ைதச்	 ளிக்கிறீர்கள்?	சில	ேபர்கள்	தங்க க் க்
கிைடக்காத	ெபா ள்கைளக்	கிைடக்கவில்ைலேய	என்பதற்காகக்	கிைடக்கிற
வைர	ெபா த் க்	ெகாண் ப்பார்கள்.	இந்த	மனிதர்	 றிய	க ைமயான
பதிலிலி ந் 	இவர்	தி மணமாகாதவர்	என் 	நிைனக்கிேறன்"	என் 	அந்தக்
கைடயின்	வணிகர்	ேசந்தைனக்	ேகலி	ெசய்தார்.	ேசந்தன்	அவைர	ெவ ப்ேபா
பார்த்தான்.
"சேகாதரி!	நம்	ஐயா க் 	நைக	என்றால்	ஏன்	இவ்வள 	ெவ ப்ேபா?
ெதரியவில்ைலேய?"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழியிடம்	நாராயணன்	ேசந்தைனக்
றிப்பிட் 	நைகத் க்	ெகாண்ேட	ேகட்டான்	 த்தன்.

அவைன	அ ப்பதற் க்	ைகைய	ஓங்கிக்	ெகாண் 	பாய்ந் 	விட்டான்	ேசந்தன்.
அவைனச்	சமாதானப்ப த் வதற் ள்	மதிவதனிக் ம்	 ழல்வாய்ெமாழிக் ம்
ேபா ம்	ேபா ம்	என்றாகிவிட்ட .	கைடவீதியில்	தங்க ைடய	கைடக் ம்
அவர்கைளக்	 ட் க்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காண்பித்தாள்	மதிவதனி.

"ஐயா!	ெபண்கள்தான்	ஆடம்பரத் க்காக	ைகமீறிச்	ெசல 	ெசய்வார்கள்	என்
நீங்கள்	தவறாகக்	க வதாகத்	ெதரிகிற .	அ 	தவ .	உதாரணமாக	நான்
ஒன் 	ெசால்கிேறன்.	ேக ங்கள்;	சில	தினங்க க் 	 ன்	ெசல்வச்	ெசழிப் ள்ள
அழகிய	இைளஞர்	ஒ வர்	ஒ 	 தியவேரா 	இலங்ைகக் ப்	ேபாகிற	வழியில்
கப்பைல	நி த்தி	இந்தத்	தீவில்	இறங்கியி ந்தார்.	எங்கள்	கைடயில்	வந்
ஆயிரம்	ெபாற்கழஞ் கள்	விைல	மதிப் ள்ள	ஒ 	வலம் ரிச்	சங்ைக	வீண்
ெப ைமையக்	காட் வதற்காக	இரண்டாயிரம்	ெபாற்கழஞ் கைளக்	ெகா த்



வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபானார்.	எங்க க் 	ஆச்சரியமாக	இ ந்த .	இப்ேபாதாவ
ஒப் க்	ெகாள் ங்கள்	ஆடவர்களி ம்	ைகமீறிய	ெசல 	ெசய்பவர்கள்
இ க்கிறார்கள்"	என் 	அந்த	 வைர ம்	கப்பலில்	ெகாண் 	ேபாய்
வி வதற்காகத்	தி ம்பிச்	ெசன்ற	ேபா 	மதிவதனி	ேசந்தனிடம்	ஒ
ேபச் க்காகச்	ெசான்னாள்.	உடேன,	"அந்த	இைளஞர்	எப்ப யி ந்தார்?	அவைர	நீ
பார்த்ததிலி ந் 	ஏதாவ 	அைடயாளம்	 ற மா,	ெபண்ேண?"	என் 	 ன்
ேப மாக	மதிவதனிையத்	 ைளத்ெத த் 	விட்டார்கள்.	அவர்களிடம்	அைத	ஏன்
றிேனாம்	என்றாகிவிட்ட 	அவ க் .

"ஐயா!	எனக் 	அவ ைடய	அைடயாளம்	ஒன் ம்	நிைனவில்ைல.	 ம்மா	பார்த்த
நிைன தான்"	என் 	 றி	ம ப்பிவிட் ,	அதற் ேமல்	அவர்கேளா 	தங்கியி க்க
வி ம்பாமல்	விைடெபற் க்	ெகாண் 	வீட் க் ப்	ேபாய்விட்டாள்	அவள்.

ம நாள்	காைல	அவள்	கடற்கைரக் 	வந்த	ேபா 	 றப்படத்	தயாராயி ந்த
கப்பலிலி ந் 	 ன்	 மிக்காரர்	மீண் ம்	அவைளத்	 ண் க்	ேகட்டார்.	அவள்
தனக் த்	ெதரியாெதன் 	 றிவிட்டாள்.
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இைடயாற் 	மங்கலத் 	நிலவைறயிலி ந் 	ஆ தங்கைள	யாேரா	கடத்திக்
ெகாண் 	ேபாய்விட்டதாகச்	ெசய்தி	ெதரிவிப்பதற் 	அரண்மைனக் 	வந்த
அம்பலவன்	ேவளாைன	நிதானமாகத்	தங்கச்	ெசய் 	ம நாள்	காைல	வைர
நி த்தி	ைவத் 	விவரமாகச்	ெசால் ம்ப 	ேகட்டார்	மகாமண்டேல வரர்.
இத்தைகய	சந்தர்ப்பங்களில்	ஆழமாகச்	சிந்திப்பவ க்ேக	உரிய	இயல்பான
நிதானம்	அவ க் 	வந் வி ம்.

"அப்பா!	மற்றவர்கள்	அைரக்கால்	நாழிைகயில்	உண் 	 த் விடக் ய	ஓர்
உண ப்	ெபா ைள	நீங்கள்	சாப்பிட்டால்	அைர	நாழிைக	உட்கார்ந் 	நிதானமாக
ெமன் 	தின்கிறீர்கேள?"	என் 	அவ க் 	உண 	பரிமா ம்	ேபாெதல்லாம்	அவர
ெசல்வக்	 மாரி	 ழல்வாய்ெமாழி	அவைரக்	ேகட்பாள்.	அவர்	அப்ேபா 	தம்
தல்விைய	நிமிர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ஒ 	விதமாகச்	சிரித்தவா 	ம ெமாழி

வார்:

" ழல்வாய்ெமாழி!	உணைவ	மட் மல்ல;	காதி ம்,	கண்ணி ம்,	மனத்தி ம்
ப கிற	விஷயங்கைளக்	 ட	இப்ப 	ெமன் 	தின் 	உண்டால்	தான்	சீரணமாகிற
எனக் .	அறி ம்	சிந்தைன ம்	உள்ளவர்க க் 	இந்த	நிதானம்	ஒ 	பலவீனம்
தான்,	அம்மா!	ஆனால்	எங்க ைடய	ஒேர	பல ம்	இந்த	நிதானத்தில்	தான்
அடங்கியி க்கிற ."

அ த்த த் த்	ெதாடர்ந் 	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	ெகாள்ைள ம்,	தி ட் ம்
நடப்ப 	பரபரப் ட்டக்	 யெதா 	ெசய்தியானா ம்	அவர்	பரபரப்பைடகிற	மாதிரி
ெவளியில்	காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

"ேவளான்!	பதற்றப்படாேத!	நடந்தைதெயல்லாம்	ஆர	அமரச்	சிந்தித் 	நிதானமாக
எனக் ச்	ெசால்"	என் 	அவைனக்	ேகட்டார்	அவர்.

" வாமி	ஆ தங்கைளக்	கடத்திக்	ெகாண் 	ேபாக	வந்தவர்கள்	யார்?	அவர்கள்
எப்ேபா 	தீவின்	எல்ைலக் ள்	பிரேவசித்தார்கள்	என்ற	விவரங்கெளல்லாம்
எங்க க் த்	ெதரியா .	ஆ தங்கைளெயல்லாம்	படகில்	ஏற்றிப்	பறளியாற்ைறக்
கடந் 	ெசன் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	தற்ெசயலாகக்	கைரப்	பக்கம்	வந்த	யவனக்
காவல்	வீரர்கள்	பார்த் 	விட்டனர்.	உடேன	அவர்கள்	ஓ 	வந் 	ேதாணித் ைறக்
அ கில்	 ைசயில்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	என்ைன	எ ப்பி,	ஆற்றில்	ேபா ம்
பட 	யா ைடயெதன் 	விசாரித்தார்கள்.	நான்	எனக் த்	ெதரியா 	என்ேறன்.
உடேன	எல்ேலா மாக	ஓ ப்	ேபாய்ப்	பார்த்ேதாம்.	நிலவைற,	வி ந் 	மாளிைக



எல்லாம்	திறந் 	கிடந்தன.	அவசரம்	அவசரமாக	உள்ேள	 ைழந் 	பார்த்ேதாம்.
என்ன	நடந்தி க்க	ேவண் ெமன் 	எங்க க் ப்	 ரிந் 	விட்ட .	விைரவாக
இரண் 	பட களில்	ஏறிக்	ெகாண் 	ெசன் ,	அந்தப்	பட 	ந 	ஆற்ைறக்
கடப்பதற் ள்	அைத	வைளத் க்	ெகாண்ேடாம்.	படகில்	ஆ தங்கைள	ஏற்றிக்
கனம்	உண்டாக்கிக்	ெகாண் ந்ததால்	அவர்களால்	ேவகமாகச்	ெச த்தித்
தப்பிக்	ெகாண் 	ேபாக	 யவில்ைல.	அந்தத்	தி ட் ப்	படகில்	இரண்ேட	ஆட்கள்
தான்	இ ப்ப 	ேபால்	ெதரிந்த .	நாங்கள்	அ கில்	ெந ங்கிப்	பி ப்பதற் ள்
ஆ தங்கேளா 	படைக	ஆற்றில்	கவிழ்த் 	விட் த்	தாங்க ம்	 தித் 	நீந்தித்
தப்பி	விட்டார்கள்	அந்த	ஆட்கள்."

"ேவளான்!	அவர்கள்	யாராயி க்க	 ெமன் 	உனக் த்	ேதான் கிற ?	வந்
ேபானவர்கைள	இன்னாெரன் 	கண் 	ெகாள்வதற் 	ஏற்ற	அைடயாளங்கள்
எவற்ைறயாவ 	அவர்கள்	விட் ச்	ெசன்றி க்கிறார்களா?"	இப்ப க்	ேகட் க்
ெகாண்ேட	ேவளா ைடய	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த்தார்	மகாமண்டேல வரர்.

" வாமி!	ஆ தங்கைளத்	தி க்	ெகாண் 	ேபாக	வந்தவர்கள்	மிக ம்
சாமர்த்திய ள்ளவர்களாக	இ க்க	ேவண் ம்.	தங்கைள	இனம்	ெதரிந்
ெகாள்வதற்ேகற்ற	எந்த	அைடயாளங்கைள ம்	அவர்கள்	விட் ச்	ெசல்லவில்ைல.
வந்தவர்களில்	யாேரா	ஒ வர்	இ ப் க்	கச்ைசயாக	அணிந்த	ெவண்பட் த்	 ணி
ஒன் 	மட் ம்	நீரி ம்,	ேசற்றி ம்	நைனந் 	வி ந் 	மாளிைகப்	பின் ற ள்ள
பறளியாற் ப்	ப த் ைறயில்	கிைடத்த .	அைத	அைடயாளமாக	ைவத் க்
ெகாண் 	எைத ம்	கண் பி க்க	 ெமன் 	ேதான்றவில்ைல."

மகாமண்டேல வரர்	ெமல்லச்	சிரித்தார்.	"ேவளான்!	அந்த	ெவண்பட் த்	 ணிைய
இப்ேபா 	இங்ேக	ெகாண் 	வந்தி க்கிறாயா?"	என் 	அவர்	ேகட்ட டன்	ேவளான்
தன்	அங்கியில்	மைறத் 	ைவத் க்	ெகாண் ந்த	அந்த	ெவண்பட் த்	 ணிைய
எ த் 	அடக்க	ஒ க்கமாக	அளித்தான்.	அவர்	அைத	விரித் ப்	பார்க்க
யன்றார்.	ஆற் 	நீேரா 	ெசம்மண்	ேச ம்	ப ந் 	உலர்ந் 	ேபாயி ந்ததால்	அதில்

ஒன் ேம	ெதளிவாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.

"சிறி 	ேநரம்	நீ	இங்ேகேய	காத் க்	ெகாண் "	என் 	ேவளானிடம்	 றிவிட்
அந்தப்	பட் த்	 ணி டன்	உள்ேள	ெசன்றார்	அவர்.	ேவளான்	வியப் ம்	பய ம்
ேபாட் யி ம்	மன	உணர்ச்சிேயா 	அங்ேகேய	காத்தி ந்தான்.

அைர	நாழிைகக் ப்	பின்	மகாமண்டேல வரர்	ம ப ம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
அவன்	 ன்	ேதான்றினார்.

"ேவளான்!	யார்,	எவ ைடய	 ண் தலால்	ஆ தங்கைளத்	தி வதற்
வந்தார்கள்	என்ற	விவரம்	எனக் த்	ெதரிந் 	விட்ட .	இதில்



கவைலப்ப வதற்ேகா,	பயப்ப வதற்ேகா	ஒன் ேம	இல்ைல.	நீ	உடேன	இைடயாற்
மங்கலத் க் த்	தி ம்பிப்	ேபாய்	நான்	ெசால்கிறப 	ெசய்.	பறளியாற்றில்	எந்த
இடத்தில்	பட 	கவிழ்க்கப்பட்டேதா,	அங்ேக	ஆட்கைள	 ழ்கச்	ெசய்
ஆ தங்கைளக்	கிைடத்த	வைரயில்	ெவளிேய	எ த் 	விட	ேவண் ம்.	ஆற்றின்
ேவகத்தினால்	இ த் க்	ெகாண் 	ேபாகிற	அள க் 	இப்ேபா 	ெவள்ளம்
க ைமயாக	இரா .	ஆகேவ	கவிழ்ந் 	 ழ்கிய	ஆ தங்கைளப்	ெப ம்பா ம்
ைறவின்றி	எ த் 	விடலாம்.	அவ்வா 	எ த்த	ஆ தங்கைள ம்,	இப்ேபா

நான்	உன்னிடம்	எ திக்	ெகா க்கப்	ேபா ம்	ஓைலைய ம்	ெகாண் 	ேபாய்	ேநேர
ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத்தில்	இ க் ம்	தளபதி	வல்லாளேதவனிடம்	ேசர்த் 	விட
ேவண் ம்."

"அப்ப ேய	ெசய் வி கிேறன்	 வாமி!"

"ெசய்வ 	ெபரிதில்ைல,	ேவளான்!	நான்	ெசால்கிறப 	கவனமாக	நடந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்.	என்	ஓைலைய ம்	ஆ தங்கைள ம்	தளபதியிடம்	ெகா த்த	பின்
அங்ேக	ஒ 	ெநா ப்ேபா 	 ட	அநாவசியமாக	நீ	தாமதிக்கக்	 டா .	தளபதி
உன்னிடம்	 ண் த்	 ைளத் 	ஏதாவ 	ேகட்க	 யன்றா ம்	நீ	அவற் க்
ம ெமாழி	 றாமல்	உடேன	ந வி	வந் 	விட	ேவண் ம்."

ேவளான்	பயபக்தி	நிைறந்த	 கத்தில்	மிரண்ட	பார்ைவேயா 	'ஆகட் ம்'
என்பதற் 	அறி றியாக	மகாமண்டேல வர க் 	 ன்	தைலயைசத்தான்.

"சரி,	அப்ப யானால்	நீ	இப்ேபாேத	 றப்பட	ேவண் ய தான்"	என் 	அவர்	விைட
ெகா த்த	பின் ம்	அவன்	தயங்கி	நின்றான்.	எைதேயா	அவரிடம்	ேகட்கலாமா,
ேவண்டாமா	என் 	தனக் ள்ேளேய	எண்ணப்	ேபாராட்டத் டன்	அவன்	தயங்கி
நிற்பதாகத்	ேதான்றிய .

"ேவளான்!	ஏன்	தயங்கி	நிற்கிறாய்?	மனத்தில்	பட்டைதக்	ேகள்!"

" வாமீ!	அந்தப்	பட் த்	 ணியிலி ந் 	ஏதாவ 	அைடயாளம்	 ரிந்ததா?"	என்
ெமன் 	வி ங் ம்	வார்த்ைதகேளா 	பயந் 	ெகாண்ேட	ேகட்டான்	அவன்.

"அைடயாளெமல்லாம்	நன்றாகத்தான்	 ரிந்தி க்கிற .	ஆனால்	அைத	நீ	இப்ேபா
ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்கிற	அவசியமில்ைல"	என் 	 ன்னைகேயா
பதில்	 றினார்	மகாமண்டேல வரர்.	ேவளான்	ம ேபச் ப்	ேபச	வாயின்றித்
தளபதிக்காக	அவர்	எ திக்	ெகா த்த	ஓைலைய	வாங்கிக்	ெகாண் 	ெசன்றான்.
அம்பலவன்	ேவளாைன	இைடயாற் 	மங்கலத் க் 	அ ப்பிய	பின் 	வண்ணமகள்
வனேமாகினிையத்	தம் ைடய	இ ப்பிடத் க் 	வரவைழத்தார்	அவர்.



வனேமாகினி	வந் 	வணங்கினாள்.	"ெபண்ேண!	உன்னிடம்	ஒ 	ெசய்தி
விசாரித் த்	ெதரிந் 	ெகாள்வதற்காகக்	 ப்பிட்ேடன்.	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்
மகரெந ங் ைழக்காதன்	இங்ேக	அரண்மைனயில்	தான்	இ க்கிறானா?
உனக் த்	ெதரிந்தி க் ேம?"	என் 	அவர்	அந்தப்	ெபண்ணிடம்	ேகட்டார்.
ஆபத் தவிகள்	தைலவனின்	ெபயைர	அவ ைடய	வாயிலி ந் 	ேகள்விப்பட்ட
உடேன	அந்தப்	ெபண்ணின்	 கத்தில்	பயத்தின்	உணர்ச்சியைலகள்	 மிழியிட் ப்
பர வ 	ேபான்றெதா 	சாயல்	பரவிய .

"பயப்படாமல்	ெசால்	அம்மா!"	மீண் ம்	அவைளத்	 ண் னார்	அவர்.

" வாமி!	ெசன்ற	சில	நாட்களாக	அந்த	 ரட் 	மனிதைர	அரண்மைன
எல்ைலயிேலேய	நான்	காணவில்ைல.	ஆனால்	ம ப ம்	இன் 	காைலயில்	இங்
பார்த்ேதன்"	என் 	ம ண்ட	பார்ைவேயா 	 ன் ம்	பின் ம்	தி ம்பிப்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	ெமல்ல	அவ க் ப்	பதில்	ெசான்னாள்	வண்ணமகள்.

"இவ்வள தான்	உன்னிடமி ந் 	எனக் த்	ெதரிய	ேவண் ம்.	இனிேமல்	நீ
ேபாகலாம்."

வன	ேமாகினி	ம ப ம்	அவைர	வணங்கிவிட் 	வந்த	 வ 	ெதரியாமல்
தி ம்பிச்	ெசன்றாள்.	அவள்	ெசன்ற	பின்	சிறி 	ேநரம்	இரண் 	ைககைள ம்
பின்னால்	கட் க்	ெகாண் 	அளவாக	அ ெபயர்த் 	ைவத் 	 க் ம்
ெந க் மாக	நடந்தார்	அவர்.	மனத்தில்	அளவாகத்	ெதளிவாக	ேவகமாகச்
சிந்தைனகள்	ஓ ம்	ேபா 	இப்ப 	நடந் 	ெகாண்ேட	திட்டமி வ 	அவர
வழக்கம்.	சிறி 	ேநரத்தில்	ஏேதா	ஒ 	 க் 	வந்தவராக	அங்கி ந்த	காவலன்
ஒ வைனக்	ைகதட் 	அைழத்தார்.	அவன்	அ கில்	வந்த ம்,	"இேதா	பார்!	நான்
ெசால்வைதத்	ெதளிவாகக்	ேகட் க்	ெகாள்.	இன் ம்	கால்	நாழிைகக் ள்
ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	இந்த	அரண்மைனயின்	எந்த	 ைலயில்	இ ந்தா ம்
ேத 	அைழத் க்	ெகாண் 	வா.	இைத	உடேன	ெசய்"	என்றார்.

க ங்கல்லின்	ேமல்	வரிைசயாக	நி த்தி	நி த்தித்	தாளகதி	பிைழயாமல்	உளிைய
அ த்தாற்	ேபால்	ஒலித்த	அந்த	வார்த்ைதகளின்	கம்பீரத் க் த்	தைலவணங்கி
நடந்தான்	அவன்.	மீண் ம்	அளவாக	அ ெய த் 	ைவத் 	 க் ம்
ெந க் மாக	நடந்தார்	அவர்.	ஆபத் தவிகள்	தைலவைனக்	 ட் க்	ெகாண்
வர	எவ்வள 	ேநரமா ெமன் 	அவர்	எதிர்பார்த்தாேரா	அவ்வள 	ேநரம்
ஆகவில்ைல.	அவரால்	அ ப்பப்பட்ட	காவலன்	மிகச்	சில	விநா க க் ள்ேளேய
மகரெந ங் ைழக்காதைன	அைழத் க்	ெகாண் 	வந் 	அவர்	 ன்	நி த்தி
விட்டான்.	ேவங்ைகப்	 லி	ேபால்	வாட்ட	சாட்டமான	ேதாற்றத்ைத ைடய	அந்த
மாவீரன்	 ணி 	ஓய்ந் 	ஒ ங்கித்	தைலதாழ்த்தி	நாணத்ேதா 	அவர்	 ன்	வந்
நின்றான்.	தம் ன்	வ கிற	ெபண்கைளெயல்லாம்	நாணப்	 ன்னைக	 க்கச்



ெசய் ம்	ஆற்றல்,	அழ ம்	வீர ம்	உள்ள	சில	ஆண்க க் 	உண் .	அைதப்
ேபாலேவ	அறி ம்	அற ம்	ஒ க்க ம்	உள்ள	சில	ெபரியவர்கள்	தமக் 	 ன்
நிற் ம்	ஆண்கைளக்	 ட	ஒ ங்கிப்	ெபண்	தன்ைம	எய்தச்	ெசய் 	வி வார்கள்.
ைககைளப்	பின் றம்	கட் க்	ெகாண் 	இைமயா	விழிப்பார்ைவ டன்	நிமிர்ந்
தன்ைனேய	பார்த் க்	ெகாண் 	நிற் ம்	அந்த	மனித க் 	 ன்னால்
ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	ெபண்	தன்ைம	எய்தினாற்	ேபால்	தான்	நாணி	நின்றான்.

காவலைன	அங்கி ந் 	ெவளிேய மா 	ைசைக	ெசய்தார்	மகாமண்டேல வரர்.
அவன்	ெவளிேயறினான்.

" ைழக்காதா!	இேதா,	என்	ைகயிலி க் ம்	இந்தப்	ெபா ைளக்	ெகாஞ்சம்	பார்"
என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	பின் றம்	இ ந்த	ைகைய	உயர்த்தி	அவன்	 கத் க்
ேநர்	எதிேர	ெகாண் 	வந் 	நீட் னார்	அவர்.	அவ ைடய	ைகயிலி ந் 	விரிந்த
ெவண்பட் த்	 ணிையப்	பார்த்த	ேபா 	அவன்	 கம்	ஏன்	அப்ப ப்	பயந்
ெவளிறிப்	ேபாகிற ?	அ க் ம்	ேச மாக	இ ந்த	அந்தத்	 ணி	நீரில்	நன்றாகக்
க வப்பட் ந்த .	இப்ேபா 	ஆபத் தவிகளின்	அைடயாளச்	சின்னங்கள்	அதில்
ெதளிவாகத்	ெதரிந்தன.	அவ ைடய	ைகயில்	அந்தத்	 ணி	ஆ 	அைசந்
ந ங்கினாற்	ேபால்	அவ ைடய	உடல்	விதிர்	விதிர்ப் ற் 	ந ங்கிய .

"இம்மாதிரிச்	சின்னங்கேளா 	 ய	ெவண்பட் த்	 ணிைய	ஆபத் தவிகள்	தம்
இ ப் க்	கச்ைசயில்	அணிவ 	வழக்கமல்லவா?"

"ஆம்	 வாமி!	வழக்கம்	தான்."

அவ ைடய	பதிைலக்	ேகட் 	அவர்	சிரித்தார்.	சிரித் க்	ெகாண்ேட	"ெகாஞ்ச
நாட்களாகேவ	ஆபத் தவிக க்ெகல்லாம்	ஞாபக	மறதி	அதிகமாகிவிட்ட
ேபாலி க்கிற .	இ ப்பில்	அணிந் 	ெகாள்வதற் ப்	பதிலாக	எங்ெகங்ேகா
நிைனத்த	இடங்களிெலல்லாம்	இந்தத்	 ணிையப்	ேபாட் 	விட் ப்
ேபாய்வி கிறார்கள்"	என் 	 த்தலாகச்	ெசான்னார்.	அவ ைடய	 த்தல்
அவ க் ப்	 ரிந்த .	 ன் 	ஒ 	 ைற	அந்தத்	 ணிையத்	தவற	விட் 	விட்
அவர்	ைகயில்	அகப்பட	ேந ம்ப 	இடங்ெகா த்த	தன்	 ட்டாள்தனத்ைத	ெநாந்
ெகாண் 	நின்றான்	அவன்.	அவ்வள 	விைரவாக	அ 	கண் பி க்கப்பட்
அவ ைடய	இடத்ைதத்	ேத 	எப்ப 	வந் 	ேசர்ந்தெதன்ப தான்	அவ க்
விளங்கவில்ைல.	திைகப்ேபா 	ெவட்கி	விழித் க்	ெகாண் 	நின்றான்	அவன்.

"பரவாயில்ைல!	உனக் 	உரிைமயான	ெபா ள்	என்	ைகயில்	கிைடத்தால்	உடேன
உன்ைனக்	 ப்பிட் 	அைத	உன்னிடம்	ஒப்பைடக்க	ேவண் ய 	என்
கடைமயல்லவா?	அதனால்	தான்	உன்ைன	வரவைழத்ேதன்.	ேவெறான் மில்ைல.
இந்தா	இைதக்	ெகாண் 	ேபா.	இனிேமல்	இப்ப 	நடக்காமல்	பார்த் க்	ெகாள்!"	-



ஒன் ேம	நடவாத 	ேபால்	சர்வசாதாரணமாக	அவைனக்	 ப்பிட் 	அைதக்
ெகா த் 	எச்சரித் 	அ ப் பவர்	ேபால்	தான்	ேபசினார்	அவர்.	அந்தச்
ழ்நிைலயில்	அப்ப ெயான் ம்	ெதரியாத 	ேபால்	நடந் 	ெகாள்வ தான்

நல்லெதன் 	அவ க் ப்	பட்ட .	'அரசியல்	வாழ்வில்	ஒன் ம்	ெதரியாதவன்
எல்லாம்	ெதரிந்த 	ேபால்	ந த்தால்	ஈரம்	 லராத	பச்ைச	மண் டத்தில்	ைவத்த
தண்ணீர்	ேபால்	பலவீனங்கள்	விைரவில்	ெவளிப்பட் த்	ேதாற் வி வான்.	எல்லாம்
ெதரிந்தவன்	ஒன் ம்	ெதரியாத 	ேபால்	ந த்தால்	இ திவைர	ெவற்றிைய
உ திப்ப த்திக்	ெகாண் 	வி வான்.	இந்தத்	தத் வத்தில்
மகாமண்டேல வர க் 	அைசக்க	 யாத	நம்பிக்ைக.	எண்ணங்கைள ம்
அ பவங்கைள ம்	நான் 	மடங் 	தற்ெப ைமேயா 	கலந்
காண்பவர்களிடெமல்லாம்	அளந் 	ெகாண் 	திரி ம்	சாமானிய	மனித
ஆசாபாசங்க க் 	அப்பாற்பட்டவர்.

ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	ைகயில்	அவர்	அந்தப்	பட் த்	 ணிையக்	ெகா த்த
ேபா 	ஒன் ேம	ெதரியாதவர்	ேபால்	சிரித் க்	ெகாண் 	ெகா த்தார்.	ஆனால்
அவேனா	அதிர்ச்சியைடந் 	 னிக்	 கி	ந ங்கி	அைத	வாங்கிக்	ெகாண்
விைடெபற் ச்	ெசன்றான்.	பைகவர்களிட ம்	அநாகரிகமாகப்	பைகத் க்
ெகாள் ம்	பழக்கம்	அவ க் 	இல்ைல.	யார்	யாெரல்லாம்	ெபாறாைமயால்	தமக்ேக
ழிபறித் க்	ெகாண் ப்பதாக	அவர்	உணர்கிறாேரா,	அவர்களிடம்	 ட

நாகரிகமாக	நடந் 	ெகாள் ம்	பண்ைப	அறி 	அவ க் க்	கற்பித்தி ந்த .
ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்	கழற்கால்	மாறனார்	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலேயா
வந்தைத	அறிந்த	ேபா 	 ட	நாகரிகமாகேவ	நடந் 	ெகாண்டார்	அவர்.	தன்
க த்ைத	அ க்க	வாைள	ஓங்கி	வ பவனிடம்	 ட	"ேபார்	இலக்கணப்ப 	வாைள
ஓங்க	ேவண் ய	 ைற	இ "	என் 	 ைறையச்	ெசால்லிக்	ெகா த் 	விட்
அதன்பின்	எதிர்ப்பதற் த்	தயாரா ம்	அறிவின்	நாகரிகம்	அ !	வாளின்
ர்ைமக் 	இ ப்பைதக்	காட் ம்	அதிக	ஆற்றல்	அந்த	நாகரிகத் க் 	உண் !

மகாமண்டேல வரரிடம்	விைடெபற் க்	ெகாண் 	இைடயாற் 	மங்கலம்	தி ம்பிய
படேகாட் 	அம்பலவன்	ேவளான்	உடேன	பறளியாற்றில்	 ழ்கிய	ஆ தங்கைள
ெவளிேயற்ற	ஏற்பா 	ெசய்தான்.	அைவகைள	 ைறயாக	ெவளிேயற்றி
ஒ ங் ப த்த	இரண் 	நாட்கள்	ஆயின	அவ க் .	ம நாேள	ஆ தங்கைள ம்,
மகாமண்டேல வரர்	தளபதிக்ெகன் 	ெகா த் 	அ ப்பிய	ஓைலைய ம்
ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்த் 	விட்டான்	அவன்.
அவ ைடய	கட்டைளப்ப ேய	தளபதியிடம்	அதிகம்	ேபசாமல்	ஆ தங்கைள
அளித்த	ைகேயா 	ஓைலைய ம்	அளித் 	விட் த்	தி ம்பினான்	அம்பலவன்
ேவளான்.

' ைழக்காதன்	கடத்திக்	ெகாண் 	வர	 யன் 	 யாமற்	ேபாய்ப்	பறளியாற்றில்
கவிழ்க்கப்பட்ட	ஆ தங்கைள	மகாமண்டேல வரேர	சிரத்ைதயாக	எ த் த்



தனக் 	அ ப்பிய	ேநாக்கெமன்ன?'	-	என் 	 ரியாமல்	பய ம்	திைகப் ம்
ெகாண் ,	அவர்	தனக் க்	ெகா த்த ப்பியி ந்த	ஓைலையப்	பிரித்தான்	தளபதி.

"அன் ள்ள	தளபதி	வல்லாளேதவ க் ,	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	எ ம்
தி கம்.	இைடயாற் 	மங்கலம்	நிலவைறயிலி ந்த	ஆ தங்கைள
இரகசியமாகக்	கடத்திக்	ெகாண் 	ேபாவதற்காகக்	 ைழக்காதன்	 லம்	நீ
இவ்வள 	ெபரிய	காரியங்கள்	ெசய்தி க்க	ேவண்டாம்.	உனக் 	அவற்றில்
வி ப்பம்	இ ப்பதாக	எனக் 	ஒ 	வார்த்ைத	ெதரிவித்தி ந்தால்	நாேன	 ட்ைட
கட் 	உனக் 	அ ப்பியி ப்ேபன்.	என் ைடய	பலம்	ேகவலம்	அந்த	வாள்களின்
னியில்	அடங்கியி ப்பதாக	நீ	கணக்கிட் ந்தால்	அ 	தப் க்	கணக்

என்பைத	இப்ேபாதாவ 	உணர்ந் 	ெகாள்.	வா ம்,	ேவ ம்	எதிரிகைளத்	ேத ச்
ெசன் 	தன்	 னியால்	 த்த	ேவண் ம்.	ஆனால்,	தளபதி!	அறிவின்	 னியில்
எதிரிகள்	தாமாகேவ	வந் 	தங்கைளக்	 த்திக்	ெகாண் 	மாய்கிறார்கள்.	இைத
உனக் 	இப்ேபா 	 றி	ைவக்கிேறன்.	ெகாள்ைளக்	 ட்டத்தார்	ெசய்வ 	ேபால்
இப்ப 	ஒ 	காரியத்ைதத்	ெதன்பாண் 	நாட் த்	தளபதி	ெசய்தி க்க	ேவண்டாம்
என்ப 	என்	க த் ."

தி கத்ைதப்	ப த்த டன்	தளபதி	தி க்கிட்டான்.	அதிலி ந்த
வார்த்ைதகெளல்லாம்	ேதள்களாக	மாறி	அவைன	ஒேர	சமயத்தில்	ெகாட் வ
ேபாலி ந்த .
---------	
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ெகாற்ைக,	கரவந்த ரம்	ப திகளில்	வடதிைச	அரசர்களால்	இரகசியமாக
ஏவப்பட்ட	ஆட்கள்	என்ெனன்ன	ெசயல்கைளச்	ெசய்தார்கேளா,	இேத	வைகையச்
ேசர்ந்த	ெசயல்கைள	மகாமண்டேல வரரால்	ேதர்ந்ெத த் 	அ ப்பப்	ெபற்ற
ஆட்கள்	வடக்ேக	ெசய்தனர்.	ேகானாட் 	ஊர்ப் றங்களி ம்,	கீைழப்ப ைரச்
ேசர்ந்த	இடங்களி ம்,	ேசாழ	மண்டலத் 	எல்ைலப்	 றங்களி ம்,	பலப்பல	மா
ேவடங்களில்	 ற்றி	வந்தனர்	ெதன்பாண் 	நாட் 	ஆட்கள்.	தங்கைளச்	ேசர்ந்த
வீரன்	ஒ வன்	ெகா ம்பா ர்	அரண்மைனயில்	உளவறி ம்	ேபா 	பி பட் 	உயிர்
இழக்க	ேநர்ந்த	ெசய்திையக்	ேகள்விப்பட்ட	பின் ம்	அவர்கள்	தளர்ச்சிேயா,	பயேமா
அைடயவில்ைல.	அ க்க 	மகாமண்டேல வர க் ச்	ெசய்திய ப்பிக்
ெகாண் ந்தனர்	அவர்கள்.

இந்த	நிைலயில்	ெகா ம்பா ரில்	ஒன் 	 த்	தங்கியி ந்த	வடதிைசயரசர்கள்
நன்றாக	விழிப்பைடந் 	விட்டார்கள்.	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	ேமல்	பைடெய ப்ப
பற்றி	உண்ைமயிேலேய	அவர்க க் 	இப்ேபா 	பய ம்,	மைலப் ம்	ஏற்பட் ந்தன.
இலங்ைகப்	பைட	உதவி ம்,	ேசரர்	பைட	உதவி ம்	ெதன்பாண் 	நாட் க் த்
கிைடத்தால்	தங்கள்	பைடயின்	 ட்டணி	என்ன	ஆவெதன்ற	அச்சம்	அவர்க க்
ெமல்ல	ெமல்ல	உண்டாகியி ந்த .	ேதவராட் யின்	ெகாற்றைவக்	 த்ைதக்
கண் களித்த	ம நாள்	காைல	ெதன்	திைச	ஒற்றைனக்	க ேவற்றிக்	ெகான்ற
பின்	அவர்கள்	பலத்த	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்தனர்.

ன்றாம்	 ைறயாகப்	ேபார்த்	திட்டங்கைளப்	பற்றிக்	கலந் 	ேபச	ஒன் 	 ய
ேபா 	 தல்	இரண் 	 ட்டங்களி ம்	இ ந்த	 ப் ம்,	ஆவ ம்	 ன்றிச்
ேசார்ந் 	ெதன்பட்டனர்	அவர்கள்.	அந்த	விதமான	ேசார்ைவ ம்	அதனால்
உண்டா ம்	தாழ் 	மனப்பான்ைமைய ம்	வளர	விடக்	 டாெதன்
கவைலப்பட்டவன்	ேசாழன்	ஒ வன்	தான்.	ெதன்	திைசப்	பைடெய ப் க்
வசதியாக	இ க் ெமன் 	 ன் 	உைற ரில்	நடந்த	 தற்	 ட்டத்தில்	தான்
றிய	வழிகள்	அறேவ	ேதாற் 	விட்டதனால்	ெகா ம்பா ரான்	 டத்	தளர்ந்

ஒ ங்கியி ந்தான்.	அந்த	நிைலயில்	ேசாழன்	அவர்க க் 	ஊக்க ட் ப்	ேபசத்
ெதாடங்கினான்.

"நண்பர்கேள!	என்	பாட்டனார்	விஜயாலய	ேசாழர்	ெதாண் ற்றா
வி ப் ண்கைளத்	தம்	தி ேமனியில்	தாங்கிப்	 கழ்	ெபற்றார்.	எந்ைதயார்	ஆதித்த
ேசாழர்	ெபான்னிவள	நாட் ல்	பாண் யர்கைள ம்,	பல்லவர்கைள ம்	கைளெயன
நீக்கித்	தனிப்ெப ஞ்	ேசாழமண்டலங்	கண் 	மகிழ்ந்தார்.	என் ைடய	ஆட்சிக்
காலத் க் ள்	'ம ைர	ெகாண்ட	ேகாப்பரேகசரி'	என்ற	சிறப் ப்	ெபயைர	அைடய



வி ம்பிேனன்.	ஓரள 	அைடந் ம்	விட்ேடன்.	ம ைர	நகரத்ைத	ெவன்ற 	மட் ம்
ேபாதா ;	பாண் ய	நா 	 வ ம்	ெவன்றால்	தான்	எனக் ப்	ெப ைம;
என்ைனச்	 ழ்ந் ள்ள	உங்க க் ம்	ெப ைம.	பின்னால்	ஒ 	சமயம்	நம
வலிைம ம்,	 ழ்நிைல ம்	இடங்ெகா க் மானால்	ஈழநா 	வைர	பைடெய த் ச்
ெசல்ல	ேவண் ம்	என் 	 ட	எனக் 	ஆவல்	இ க்கிற .	சில	காரியங்கைள	நாம்
எதிர்பார்த்தப 	நடத்தி	ெவற்றி	ெபற	 யவில்ைல	என்பதற்காக	இப்ப ச்	ேசார்ந்
ேபாய்விடக்	 டா .	நாம்	ஐந் 	ேப ம்	யா க் 	எந்த	வைகயில்	 ைறந்தவர்கள்?
கீைழப்ப ர்ச்	சிற்றரசரிட ம்,	ெகா ம்பா ர்	 நில	மன்னரிட ம்	வலிைம ம்
திறைம ம்	வாய்ந்த	பைடகள்	இ க்கின்றன.	இவற் டன்	என 	ேசாழ	மண்டலப்
ெப ம்	பைட ம்	ேசர்ந்தால்	நாம்	ெப கி	வி கிேறாம்.	அர ைடயா ம்,
பர ைடயா ம்	பைடத்	தைலைம	 ண் 	அ ைமயாகப்	ேபார்	 ரிவதில்
இைணயற்றவர்கள்.	ெதன்பாண் 	நாட்டா க் 	எவ்வள தான்	பைட தவி
கிைடக்கட் ேம!	நமக்ெகன்ன	கவைல?	நம் ைடய	பைடக்	 ட் றவின்	 ன்
அவர்கள்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	ேம ம்	ெதன்பாண் 	நாட் லி ந் 	நமக் க்
கிைடக் ம்	ெசய்திகளால்	அங் ம்	நிைலைம	அவ்வள 	ெதளிவாக	இ ப்பதாகத்
ெதரியவில்ைலேய?	இைடயாற் 	மங்கலம்	மகாமண்டேல வரர்	மாளிைகயிலி ந்த
பாண் ய	ம்ரபின்	அர ரிைமச்	சின்னங்கள்	ெகாள்ைள	ேபாய்விட்டதாக	ேநற்
ெகாற்றைவக்	 த்ைதப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	ெகா ம்பா ரார்	வந்
ஒ 	ெசய்தி	ெசான்னார்.	ேநற்ைறக் ப்	பி பட்ட	அந்த	ஒற்றனிடமி ந்
எவ்வளேவா	இரகசியங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாெமன் 	நிைனத்தி ந்ேதன்.
அவேனா	க மரத்தில்	உயிைரப்	பலி	ெகா க்கிற	வைர	ஒ 	வார்த்ைத	 ட
நமக் ச்	ெசால்லவில்ைல.	இராசசிம்மன்	இலங்ைகயி ம்,	தாய்வழி	 லம்
ேசரர்களிட ம்	பைட	உதவி	ெபறலாெமன் 	நம்	காதில்	ெசய்திகள்	வி கின்றன.
அ 	எப்ப யானா ம்	நம் ைடய	பைடெய ப்ைப	நாம்	உ தி	ெசய் 	ெகாண்
விட	ேவண் ய தான்.	உங்கள்	க த் கைள ம்	மனம்	விட் ச்
ெசால்லிவி ங்கள்."

ேசாழன்	 கத்ைதேய	பார்த்தவா 	ேபச்ைச	உற் க்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த
நால்வ ம்	ேபச் 	நின்ற ம்	தங்க க் ள்	ஒ வைர	ஒ வர்	பார்த் க்
ெகாண்டனர்.

"ேநற் 	நடந்த	சம்பவத்திலி ந் 	நம் ைடய	ஆட்சிக் ட்பட்ட	ப திகளி ம்
பாண் 	நாட் 	ஒற்றர்கள்	ேபா மான	அள 	நடமா க்	ெகாண் க்கிறார்கள்
என்ேற	என்னால்	அ மானிக்க	 கிற "	என்றான்	கண்டன்	அ தன்.

"அதில்	என்ன	சந்ேதகம்?	நம 	வசதிக்காக	நாம்	நம் ைடய	ஒற்றர்கைளத்
ெதற்ேக	அ ப்பியி க்கிேறாமல்லவா?	அவர்க ம்	அேத	வசதிக்காக	ஒற்றர்கைள
இங்ேக	அ ப்பத்தாேன	ெசய்வார்கள்?"	என் 	ேசாழன்	பதில்	 றினான்.



"இளவரசன்	இராசசிம்மன்	பைட	உதவி	ேகாரி	இலங்ைகக் ப்	ேபாயி க்கிறானா?
அல்ல 	வஞ்சி	மாநகரத் க் ப்	ேபாய்	மைலநாட் ச்	ேசரர்	பைடையக்	ெகாண்
வரச்	ெசன்றி க்கிறானா?	இரண் ேம	இல்லாமல்	தான்	தங்கியி ப்ப 	ெவளிேய
பரவிவிடாமல்	ெதன்	பாண் 	நாட் ேலேய	தங்கியி க்கிறானா?"	என்
அர ைடயான்	ேகட்டான்.

"எப்ப ம்	 மாரபாண் யன்	ெதன்பாண் 	நாட் 	எல்ைலக் ள்	இ க்க	 யா !
ஏெனன்றால்	நாம்	அ ப்பிய	ஆட்கள்	இலங்ைக	ேபா ம்	வழியில்	ெசம்பவழத்	தீவில்
அவைனச்	சந்தித் க்	ெகால்ல	 யன்றி க்கிறார்கள்.	ஒன் 	அவன்
இலங்ைகக் ப்	ேபாய்க்	ெகாண் க்க	ேவண் ம்	அல்ல 	இலங்ைகயிலி ந்
தி ம்பி	ெசம்பவழத்	தீவிேலேய	தங்கி	மைறந் 	வசிக்க	ேவண் ம்"	என்
ெகா ம்பா ரான்	தன்	அ மானத்ைதச்	ெசான்னான்.

"நாம்	இன் ம்	அ மானங்களிேலேய	உழன் 	ெகாண் ப்பதில்	பயனில்ைல.
சிந்தித் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்	வைரயில்	அ மானங்கள்	பயன்ப ம்.	ெசயலில்
இறங் ம்	ேபா 	தீர்மானங்க க் 	வந் 	விட	ேவண் ம்.	இப்ேபா 	நாம்	 வான
திட்டத் க் 	வந் 	எண்ணங்களா ம்	ெசயல்களா ம்	ஒ கமாக	ஒன் ப கிற
ேநரம்.	எப்ப யானா ம்	பைடெய த் ச்	ெசன் 	பாண் 	நாட் ன்	ெதன்	ேகா
வைர	ெவன்ேற	தீ வ 	என்ப 	நம்	ேநாக்கமாகிவிட்ட	பின்	தயங் வதற்
இடமில்ைல.	என்	தீர்மானத்ைத	இப்ேபாேத	உங்களிடம்	ெசால்லி	வி கிேறன்.
தஞ்ைசயி ம்,	பைழயாைறயி ம்,	உைற ரி மாகப்	பிரிந்தி க் ம்	 ன்
பிரிவான	ேசாழ	நாட் ப்	பைடக ம்	இன் ம்	சிறி 	காலத்தில்	ெகா ம்பா க்
வந் 	ேசர்ந் 	விட	ஏற்பா 	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.	 ந்தால்	இந்தப்	பைடகளில்	ஒ
ப திையக்	கடல்	வழியாக	விழிஞத் க் 	அ ப்பித்	ெதற்ேக	இ ந் ம்	தி ர்த்
தாக் தைலச்	ெசய்யலாம்.	அைதப்	பற்றிப்	பின் 	ேயாசிக்கலாம்.	கீைழப்ப ர்ச்
ேசைனகைள ம்	விைரவில்	ெகா ம்பா க் க்	ெகாண் 	வந் 	விட	ேவண் ம்.
நம 	வடதிைசப்	ெப ம்பைட	 தலில்	ஒன் 	 மிடம்	ெகா ம்பா ராக
இ ப்பதில்	உங்களில்	யா க் ம்	ஆட்ேசபைண	இ க்க	 யா .	பைடகெளல்லாம்
ெகா ம்பா ரில்	வந் 	 ய	பின்	அைவகைள	இரண் 	ெப ம்	பிரி களாகப்
பிரிக்க	ேவண் ம்.	பைடெய ப்பின்	ேபா 	ெமாத்தமாக	எல்லாப்	பைடகைள ம்	ஒேர
வழியாகச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாய்ப்	பாண் 	நாட் ல்	 ைழயக்	 டா .
கிழக் 	வழியாக	ஒ 	பைட ம்,	ேமற் 	வழியாக	ஒ 	பைட ம்	-	இயன்றால்
ெதற்ேக	கடல்	வழியாக	ஒ 	பைட மாக	ஒேர	சமயத்தில்	ேபாய்	வைளத் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்"	என் 	ேசாழ	மன்னன்	திட்டத்ைத	விவரித்தான்.

"அப்ப யானால்	பறம் 	நாட் ல்	ெதாடங்கித்	தி வாத ர்	வழியாக	ஒ 	ப திப்
பைடைய ம்,	சி மைல,	தி மால் ன்றம்	வழியாக	மற்ெறா 	ப திப்	பைடைய ம்
அ ப்பலாம்.	இ ப திப்	பைடக ம்	ம ைரயில்	சந்தித் க்	கலந் 	ேபசிக்
ெகாண் 	மீண் ம்	கிழக்கி ம்,	ேமற்கி மாகப்	பிரிந் 	ெதன்பாண் 	நாட் க் ள்



பிரேவசிக்கலாம்"	என் 	கண்டன்	அ தன்	ேசாழனின்	திட்டத்ைதேய	ேம ம்
விளக்கினான்.

"ெசய்யலாம்!	ஆனால்	ெதன்	பாண் ப்	பைடக ம்,	நம்	பைடக ம்	எந்த	இடத்தில்
சந்திக் ெமன் 	உ தி	ெசால்வதற்கில்ைல.	எந்த	இடத்தி ம்	தி ெரன்
எதிர்ப்பட் 	நம்ைமத்	தாக்கலாம்	அவர்கள்!"	-	இப்ப க்	 றியவன்	பர ைடயான்.
"ம ைரைய	நாம்	ெவன்றி ந்தா ம்	சரியான	பா காப் 	ஏற்பா கைளச்	ெசய்
அந்த	நகைரக்	காக்கவில்ைல.	ஆகேவ	அவர்கள்	பைட	வலிைமயால்	ம ைரைய ம்
கடந் 	வந் 	நம்ைம	எதிர்த்தா ம்	அைதச்	சமாளிக்க	நாம்	தயாராகத்தான்
இ க்க	ேவண் ம்"	என் 	ேசாழன்	மீண் ம்	வற் த்தினான்.

எல்ேலா ம்	தம்	பைடகைளக்	ெகா ம்பா க் க்	ெகாண் 	வர	ஒப் க்
ெகாண்டனர்.	உடேன	அரண்மைன	நிமித்தக்காரைர	வரவைழத் ப்	பைட	ெகாண்
வ வதற் 	நல்ல	நா ம்,	ேகா ம்,	ேவைள ம்,	 றித் க்	ெகாண்டனர்	அவர்கள்
ஐவ ம்.	எல்லாப்	பைடக ம்	வந் 	தங் வதற் 	ேவண் ய	வசதிகைளச்
ெசய் மா 	ேசாழன்	ெகா ம்பா ர்	மன்னைன	ேவண் க்	ெகாண்டான்.

எப்ப ம்	சில	வாரங்கள்	அல்ல 	சில	தினங்க க் ள்	பைடெய ப்ைப	ஆரம்பித்
விட	ேவண் ெமன் 	உ தி	ெசய் 	ெகாண்டனர்.	இரண் 	மண்டல	காலம்	என்
காலத்ைத	எல்ைல	கட் 	வைரய த்தான்	கண்டன்	அ தன்.	இரண் 	பிரிவாகப்
பிரிந் 	ெதன்	திைச	ெசல் ம்	பைடக க் 	அர ைடயா ம்,
பர ைடயா ம்	தளபதிகளாக	இ க்க	ேவண் ெமன் 	மற்ற	 வ ம்	ேவண் க்
ெகாண்டனர்.	அவர்க ம்	ம க்காமல்	ஒப் க்	ெகாண்டார்கள்.

"நம்	பைடெய ப்பில்	ெவற்றி	கிைடக் ம்	என்பதற் 	எ த்த	எ ப்பிேலேய	நமக்
நல்ல	ச னந்தான்	கிைடத்தி க்கிற .	நம் ைடய	க மரம்	ேபார்	ெதாடங்
ன்ேப	ெதன்	பாண் 	நாட் 	வீரெனா வைனப்	பலி	வாங்கிவிட்ட !"	என்

ெசால்லிச்	சிரித்தான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

"இந்த	ஒ 	பலி	மட் ம்	ேபாதா ,	இன் ம்	எத்தைன	ெதன்	பாண் 	நாட்
ஒற்றர்கள்	சிக்கினா ம்	உங்கள்	க மரத் க் ப்	பலி	ெகா க்கலாேம!"	என்றான்
அர ைடயான்.

"பைடெய ப் த்	ெதாடங் வதற் 	 ன்	ெதற்ேக	திரி ம்	நம்	ஆட்களில்	ஒ
சிலைரத்	தவிர	மற்றவர்கைள	இங்ேக	வரவைழத் 	விட	ேவண் ம்"	என்
ெசால்லிக்	 ட்டத்ைதக்	கைலத்தான்	ேசாழ	மன்னன்.

அன் 	மாைல	ெகா ம்பா ர்க்	ேகாட்ைடயின்	 ன்	 றத் 	வாயி க் 	ேமேல
மதிலின்	மாடத்தில்	ேபா க் 	வீரர்கைளச்	ேசர்த் க்	ெகாள்வதற்



அைடயாளமான	 ரசம்	இ 	ேபால்	ஒலித்த .	'ேசர	வா ம்	ேபார்	வீரர்கேள!'	என்
அந்த	 ரெசாலி	அைற	 விய	ேபா 	ெகா ம்பா ர்	நகைர	வியப்பில்
ஆழ்த்திய .	மக்கள்	 ட்டமாகக்	ேகாட்ைடையச்	 ட் க்காட் 	நின் 	அந்த	 ர
ஒலிப்பைத	ேவ க்ைகப்	பார்த்தனர்.
-------------	
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மகாராணியாரிட ம்,	மகாமண்டேல வரரிட ம்	அவமானப்பட் ,	ஒப் ர 	ெமாழி
மாறா	ஓைல	ஏற் க்	ெகாள்ளப்படாமல்	ஊர்	தி ம்பிய	ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்
கழற்கால்	மாறனார்	தம்	 ம் கைளத்	ெதாடங்கினார்.

ஒ 	மனிதன்	தன்னிடம்	இ க் ம்	பண் கைள ம்,	ெசல்வத்ைத ம்	ெக த் க்
ெகாண் ,	தன்ைன ம்	தீயவழியில்	ஈ ப த்திக்	ெகாள்கிற	அள 	ெபாறாைம
அவைனக்	ெக த் வி ம்.	

'அ க்கா 	என	ஒ 	பாவி	தி ச்ெசற் த்
தீ ழி	உய்த் 	வி ம்.'	

என் 	 றளாசிரியர்	பா யதற் 	இலக்கியமாக	மாறியி ந்தார்	கழற்கால்	மாறனார்.
தம் ைடய	சதிக் 	உடந்ைதயான	 ற்றத்	தைலவர்கைள	ம ப ம்
ெபான்மைனக் 	வரவைழத்தார்	அவர்.	அ விக்கைரக்	 ற்றத் 	அழகிய
நம்பியார்,	பாேகாட் க்	 ற்றத் ப்	பரிேம வந்த	ெப மாள்,	ேதாவாைழக்	 ற்றத்
நன்கணிநாதர்	ஆகிய	 வ ம்	இரண்டாம்	 ைறயாகப்	ெபான்மைனக்
வந்தார்கள்.

கழற்கால்	மாறனா க் ச்	ெசல்வாக்ைகக்	காட் ம்	ெசல்வம்	அதிகமாக
இ ந்த .	ஒளி ம்	அழ ம்	நிைறந் 	ஊ க்ேக	தனிக்	கவர்ச்சி	 ட் க்
ெகாண் க் ம்	அவ ைடய	மாளிைகக்ேக	அந்த	ஊரின்	ெபயைர	இட் ச்
ெசால்லலாம்	ேபாலி ந்த .	அத்தைகய	ஒளி	நிைறந்த	மாளிைகயில்	 	இ ள்
நிைறந்த	எண்ணங்கைளச்	சிந்தித்தார்கள்	 ற்றத்	தைலவர்கள்.

"நான்	அப்ேபாேத	நிைனத்ேதன்;	பனங்காட் 	நரி	சலசலப் க் 	அஞ்சா .
இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி	நம் ைடய	எதிர்ப்ைப	ஒ 	ெபா ட்டாகேவ
மதிக்கமாட்டார்	என் 	 ன்ேப	எனக் த்	ெதரி ம்"	என் 	பரிேம வந்த	ெப மாள்
ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினார்.

"அ 	ெபரிய	மைல	ஐயா!	அைதச்	சரிய	ைவக்க	ேவண் மானால்	 கம்பத்ைதப்
ேபால்	வலிைமயான	ெபரிய	எதிர்ப் கள்	ஒன் 	 	வீழ்த்த	ேவண் ம்.	நாம்	நான்
ேபர்கள்	அந்த	மைலக் 	 ன்	எந்த	 ைலேயா!"	என்றார்	நன்கணிநாதர்.

"இப்ப 	ெவளிப்பைடயாக	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலையக்	ெகாண் 	ேபாய்
மகாராணியாரிடம்	ெகா த் 	அவர்	ஏற் க்	ெகாள்ள	ம த்த 	நம 	ெப ம்



பலவீனம்.	நாம்	யாைர	எதிர்க்கிேறாேமா	அவ க்ேக	நம் ைடய	எதிர்ப் த்	ெதரிந்
விட்ட .	இப்ப ெயல்லாம்	வ ெமன் 	ெதரிந்தி ந்தால்	ெவளிப்பைடயாக	எைத ம்
ெசய்யாமல்	மைற கமாக	எதிர்ப் 	ேவைலகைளச்	ெசய்தி க்கலாம்	நாம்"	என்றார்
அழகிய	நம்பியார்.

எல்லாவற்ைற ம்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வீற்றி ந்த	கழற்கால்	மாறனா க் 	எரிச்சல்
வந்த .	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றி	அப்ேபா 	யாராவ 	வாய்	ஓயாமல்	 ற்றிப்
ேபசினால்	அவ க் 	ஆ தலாக	இ க் ம்	ேபாலி ந்த .	ஆனால்	எல்லா ம்
அவைரத்	 ற் வதாக	எண்ணிக்	ெகாண் 	அவ ைடய	ெப ைமைய	உயர்த்திப்
ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அந்தப்	ேபச்சினால்	தான்	அவ ைடய	மனத்தில்
ெகாதிப் 	 ண்ட .	ெகாதிப்ேபா 	ேபசலானார்	அவர்:	" தலில்
மகாமண்டேல வர க் 	ேவண்டாதவர்கள்	எல்ேலாைர ம்	நம்ேமா 	ேசர்த் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	கட்சி	கட் க்	ெகாண் 	கிளம்பினால்	தான்	எைத ம்	திடமாக
எதிர்க்க	 ம்.	தளபதி	வல்லாளேதவ க் ம்,	மகாமண்டேல வர க் ம்	ஏேதா
சில	பிணக் கள்	இ ப்பதாகத்	ெதரிகிற .	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	பைடத்
ைறையச்	ேசர்ந்த	ேவ 	சில க் ம்	இேத	ேபால்	அவர்	ேமல்	ஒ 	விதமான

ெவ ப் 	இ க் ம்	ேபா ம்.	அவற்ைறெயல்லாம்	நாம்	சரியான	 ைறயில்
பயன்ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்."

"மாறனாேர!	நீங்கள்	ெசால்வ 	சரிதான்.	ஆனால்	எனக் 	ஒ 	சந்ேதகம்.	தளபதி
வல்லாளேதவன்	மகாமண்டேல வரைர	ெவ க்கிறான்	என்பதற்காக	நம்ைம
ஆதரிப்பான்	என் 	நாம்	எதிர்பார்ப்ப 	தவ .	மகாமண்டேல வரர்	என்ற
பதவிைய ம்	வைளந் 	ெகா க்காத	அறிைவ ம்	தான்	அவன்	ெவ க்கிறான்.
நாேமா	அந்தப்	பதவிைய ம்,	அந்த	மனிதைர ம்,	அந்த	அறிைவ ம்
எல்லாவற்ைற ேம	ெவ க்கிேறாம்.	வல்லாளேதவன்	 ழ்ச்சிகைள ம்
அதிகாரத்ைத ம்	எதிர்ப்பவனாக	இ ந்தா ம்	கடைமைய ம்	ேநர்ைமைய ம்
ஓரள 	ேபாற் கிறவனாக	இ ப்பான்"	என் 	பரிேம வந்த	ெப மாள்	கழற்கால்
மாறனா க் 	ம ெமாழி	 றினார்.

"நான்	ெசால் வ 	என்னெவன்றால்	எட் த்	திைசயிலி ந் ம்	ஒேர	 றியில்
ர்ைமயான	அம் கைளப்	பாய்ச் வ 	ேபால்	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்

எதிர்ப் கைள ம்,	 ன்பங்கைள ம்	பாய்ச்ச	ேவண் ம்.	அவற்ைறத்	தாங்க
யாமல்	அவராகேவ	பதவியிலி ந் 	விலகி	ஓட	ேவண் ம்."

"மாறனாேர!	அவர்	அப்ப த்	தாங்க	 யாமல்	விலகி	ஓ வி வாெரன் 	நீங்கள்
நிைனப்பேத	பிைழயான	நிைன .	நாெமல்லாம்	சில	சந்தர்ப்பங்களில்	விழித் க்
ெகாண் க் ம்	ேபாேத	 ங்கிவி ேவாம்.	ஆனால்	அவேரா	 ங்கிக்
ெகாண் க் ம்	ேபா ம்	விழித்தி ப்பார்.	அவைர	ஏமாற் வ 	அவ்வள
எளிதில்ைல"	என் 	நன்கணிநாதர்	ம ப ம்	மகாமண்டேல வரரின்	 கழ்	பாடத்



ெதாடங்கிய	ேபா 	கழற்கால்	மாறனாரின்	 கம்	 ங்கிச்	சி த்த .	அந்த
கத்தில்	க ைமயான	ெவ ப் ப்	பரவிய .

" தல்	காரியமாக	எதிரியின்	ெப ைமையப்	 க ம்	இந்த	ஈனத்தனம்
நம்மிடமி ந் 	ஒழிய	ேவண் ம்"	என் 	உரத்த	 ரலில்	எரிந் 	வி ந்தார்
ெபான்மைனக்	 ற்றத்	தைலவர்.	அந்தக்	 ரலிலி ந்த	ெவ ப்பின்	ேவகம்	மற்ற
ன் 	ேபைர ம்	ந ங்கச்	ெசய்த .	 ன் 	ேப ம்	தாங்கள்	ேப வைத	நி த்திக்

ெகாண் 	ெமௗனமாக	இ க்கத்	தைலப்பட்டனர்.	கழற்கால்	மாறனா ம்	அந்த
ெமௗனத்ைதத்தான்	வி ம்பினார்.	அம் ன் 	ேப ம்	தமக் 	அடங்கியி ந் 	தாம்
ெசால்பவற்ைற	மட் ம்	கட்டைளகைளப்	ேபால்	ேகட்க	ேவண் ெமன்ேற	அவர்
வி ம்பினார்.	அவர்கள்	பதில்	ெசால்வைதேயா	ெசாந்த	அபிப்பிராயங்கைளச்
ெசால்வைதேயா	அவர்	வி ம்பவில்ைல.

"'ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலைய	ஏற் க்	ெகாள்ள	மாட்ேடன்'	என் 	 றிய ேம
நாம்	ஒத் ைழயாைம ம்	எதிர்ப் ம்	 ரிேவாம்	என்பைத	மகாராணியிடம்
ெசால்லிவிட் த்தான்	வந்ேதன்.	நான்	மகாமண்டேல வரைர ம்	அ கில்	ைவத் க்
ெகாண்ேட	 ன் 	எனக் 	அளிக்கப்பட் ந்த	'ெதன்னவன்	தமிழ்ேவள்	பாண் ய
ேவந்த	ேவளார்'	என்ற	பட்டத்ைத ம்,	ஏனாதி	ேமாதிரத்ைத ம்,	தி ப்பியளித்

விட்ேடன்.	அப்ேபா 	அந்த	இைடயாற் 	மங்கலத் 	மனிதர்	என்ைனக்
ேகவலப்ப த்திப்	ேபசிய	ேபச் க்கைள	நிைனத்தால்	இப்ேபா 	 ட	என்	இரத்தம்
ெகாதிக்கிற "	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்தவர்,	ேபச்ைச	ந வில்	நி த்திக்
ெகாண்ேட	அந்த	 ன் 	ேப ைடய	 கங்கைள ம்	பார்த் க்	ெகாண்டார்.

பின் 	ேம ம்	ெதாடர்ந் 	 றலானார்:	"	இனிேமல்	மகாமண்டேல வர க்
எதிராக	நாம்	ெசய்ய	ேவண் ய	காரியங்கைளச்	ெசால்கிேறன்.	ெதன்பாண் 	நா

வ ம்	பரவலாக	அவர்	ேமல்	ஒ 	விதமான	அதி ப்தி	உண்டா ம்ப 	ெசய்ய
ேவண் ம்.	பாண் ய	மரபின்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கள்	காணாமல்	ேபானதற்
மகாமண்டேல வர ைடய	கவனக்	 ைற தான்	காரணெமன் 	எல்ேலா ம்
நிைனக் ம்ப 	ெசய்ய	ேவண் ம்.	இளவரசன்	இராசசிம்மன்	நாட் க் 	வந்
மகாராணியாைரச்	சந்திக்க	விடாமல்	அவைன	எங்ேகா	கடல்	கடந் 	ேபா ம்ப
ரத்தியி ப்பவ ம்	அவர்தாெனன் 	ெசய்திையத்	திரித் ப்	பரப்பேவண் ம்.

அவ ைடய	கவனக் ைறவால்	தான்	ெகாற்ைகயில்	 ழப்பம்	விைளந்த ,
அவ ைடய	கவனக்	 ைறவால்	தான்	பைகவர்	பைடெய ப் 	நிகழப்	ேபாகிற ,
அவ ைடய	கவனக்	 ைறவால்	தான்	மகாராணியின்	ேமல்	யாேரா	ேவெலறிந்
ெகால்ல	 யன்றார்கள்	என் 	எல்லாச்	ெசய்திகைள ம்	அவர்	ேமல்	அதி ப்தி
உண்டாக் வதற் 	ஏற்ற	விதத்தில்	நாம்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ேபார்
ஏற்பட் 	அதற்காகப்	பைட	வீரர்கள்	திரட் வதற் 	நம் ைடய	 ற்றங்க க்
மகாமண்டேல வரரின்	பிரதிநிதிகளாக	எவேர ம்	வந்தால்,	பைடவீரர்கைள
அவர்கேளா 	ேசர	விடாமல்	நாம்	த க்க	ேவண் ம்.	அந்தத்	 ணி 	எனக்



இ க்கிற .	உங்க க் ம்	இ க்கிறதா	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள
வி ம் கிேறன்."

"மாறனாேர!	எங்க க் 	அந்தத்	 ணி 	இ வைரயில்	ஏற்படவில்ைல.	இப்ேபா
நீங்கள்	வற் த்திச்	ெசால்கிறீர்கள்.	அதனால்	நாங்க ம்	அந்தத்	 ணிைவ
ஏற்ப த்திக்	ெகாள்கிேறாம்.	ேபாராடத்	 ணிந்த	பின்	தயங்கிக்	ெகாண் க்க

யாதல்லவா?"	என் 	நிதானமாக	ம ெமாழி	 றினார்	பரிேம வந்த	ெப மாள்.

" ந்தால்	உங்களில்	யாராவ 	ஒ வர்	தளபதி	வல்லாளேதவைன ம்
இரகசியமாகச்	சந்தித் ப்	ேபசிப்	பா ங்கள்.	அவ ம்	மகாமண்டேல வரைர
எதிர்க் ம்	ஒ 	காரியத்திலாவ 	நம்ேமா 	ேச வானா	இல்ைலயா	என்ப
ெதரிந் வி ம்"	என் 	கழற்கால்	மாறனார்	ெசான்ன	ேபா ,	ேவ 	வழியின்றி
ஒப் க்	ெகாள் கிறார்	ேபால்	அந்த	 ன் 	ேப ைடய	தைலக ம்	ெமல்ல
அைசந்தன.

அன் 	ெபான்மைனக்	 ற்றத்	தைலவர்	மாளிைகயில்	மற்ற	 ன் 	 ற்றத்
தைலவர்க க் ம்	பிரமாதமான	வி ந் 	உபசாரம்	நைடெபற்ற .	நால்வைக
உண் க ம்,	அ ைவப்	பண்டங்க ம்,	 க்கனிக மாக	அப்	ெப வி ந்ைத
உண்டேபா 	மற்ற	 ன் 	 ற்றத்	தைலவர்க க் ம்	அந்த	வயதான	மனிதர்	ேமல்
நன்றி	 ரக்கத்தான்	ெசய்த .	அவ்வள 	உபசாரங்கைளச்	ெசய்கிறவ க்காக
நன்றிேயா 	உைழக்க	ேவண் ெமன்ற	ஆவ ம்	எ வ 	இயற்ைகதாேன?
கழற்கால்	மாறனாைரச்	சில	நாட்களாவ 	மகாமண்டேல வரர்	பதவியில்	இ க்கச்
ெசய் 	பார்க்க	ஆைசப்பட்டார்கள்	அவர்கள்.

அந்தக்	 ட்டம்	நடந்த	சில	தினங்க க் ப்	பின்	 ரிேயாதயத் க் 	 ன்
நாய்கள்	 ைரப்ப 	ேபால்,	ஒவ்ெவா 	 ற்றத்தி ம்	மக்கள்
மதிப் க் ரியவராயி ந்த	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றிக்	 ம் த்தனமான
ெக தல்	பிரசாரங்கள்	இரகசியமாக	ஆரம்பமாயின.
---------	
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எதி ம்	மனம்	ெபா ந்தாமல்,	எண்ணங்கள்	ஒட்டாமல்	அந்த	அரண்மைனக் ள்
அேத	நிைலயில்	நாட்கைளக்	கடத்த	 யா 	ேபால்	ேதான்றிய 	மகாராணி
வானவன்மாேதவிக் .	நான் 	 ற ம்	நீந்தி	மீள யாதப 	ெபாங்கிப்	ெப ம்
ெவள்ளப்	பிரவாகத்தினிைடேய	அகப்பட் க்	ெகாண்ட	நீந்தத்	ெதரியாத
மனிதைனப்	ேபால்	சி ைம	நிைறந்த	சாமானிய	மனிதக்	 ணங்க க் 	ந ேவ
திைகத் 	நின்றார்	அவர்.	கழற்கால்	மாறனார்	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா	ஓைலேயா
வந் 	பய த்திவிட் ப்	ேபானதிலி ந் 	மனத்தின்	சிறிதள 	நிம்மதிைய ம்
இழந் 	தவித்தார்	அவர்.	அரண்மைனக் 	ெவளிேய	ேபாய்க்	ேகாவில்,	 ளம்
என் 	வி ப்பம்	ேபால்	 ற்ற ம்	 யவில்ைல.	உள்ேள ம்	நிம்மதியாக	இ க்க

யவில்ைல.

மாைலயில்	 வனேமாகினிைய ம்	உடன்	அைழத் க்	ெகாண் 	அரண்மைன
நந்தவனத்தில்	ேபாய்ச்	சிறி 	ேநரம்	உலாவினார்	மகாராணி.	 க்கைள ம்,	ெச
ெகா கைள ம்	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	மகாராணியின்	மனத்தில்	சற்ேற	உற்சாகத்
ெதன்றல்	வீசிய .	ஒவ்ெவா 	 ைவப்	பார்க் ம்	ேபா ம்	ஓர்	அழகான
ழந்ைதயின்	 ன் வல்	 த்த	 கம்	நிைன 	வந்த 	அவ க் .	அடடா!

அந்தப்	 க்கைளப்	பார்க் ம்	ேபா 	இன் ம்	எத்தைன	எத்தைனேயா	நிைன கள்
அவர்	மனத்தில்	ெபாங் கின்றனேவ!	எல்ைலயற் ப்	பரந்த	ேப லகத்தில்
அங்கங்ேக	மனித	வாழ்க்ைகயில்	ெதன்ப ம்	சி ைமகைளக்	காணாத 	ேபால்
கண் 	அளவி ம்,	உ வி ம்	அடங்காத	இயற்ைகப்	ெப ந்தாய்	இப்ப ப்
பல்லாயிரம்	பல்லாயிரம்	மலர்களாக	மாறி	ஏளனச்	சிரிப் க்கைள	எங் ம்	வாரி
இைறக்கின்றாேளா?	அைவ	ெவ ம்	 க்களல்ல.	பிரகி தியின்	அர்த்தம்	நிைறந்த
ன்னைககள்!

நந்தவனத் த்	தடாகத்தில்	இ ந்த	சில	ெபரிய	ெசவ்வல்லிப்	 க்கைள ம்	 ம்
நிைலயிலி ந்த	கமலங்கைள ம்	பார்த்த	ேபா 	மழைல	ெமாழி	ேபசிக்
கன்னங் ழியச்	சிரிக் ம்	 ழந்ைதப்	ப வத் 	இராசசிம்மனின்	 கம்	நிைன
வந்த 	அவ க் .	தடாகம்	நிைறய	மலர்ந் 	ெதரிந்த	அத்தைன	மலர்க ம்
ழந்ைதப்	ப வத் 	இராசசிம்மனின்	 கங்களாக	மாறிச்	சிரிப்பன	ேபால்

அவ க் 	ஒ 	பிரைம	ஏற்பட்ட .	ெநஞ்சத் 	உணர் கைளக்	கனிச்	சாறாகப்
பிழிந் 	களிப் ட் ம்	அந்த	இனிய	பிரைமயில்	தம்ைம	 ற்றி ம்	 ழ்கச்	ெசய்
ெகாண் 	 க்கைளேய	பார்த்தவா 	சிறி 	ேநரம்	நின்றார்	மகாராணி.
வனேமாகினி ம்	அ கில்	நின்றாள்.	அப்ேபா 	ஒ 	பணிப்ெபண்	ஓ 	வந் ,
"ேதவி!	ேகாட்டாற்றிலி ந் 	அந்தச்	சமணப்	பண் தர்கள்	தங்கைளத்	ேத க்



ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்கள்"	என் 	ெதரிவித்தாள்.

"அவர்கைள ம்	இங்ேகேய	நந்தவனத் க் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வா,	அம்மா!"
என்றார்	மகாராணி.	பணிப்ெபண்	ேபாய்	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்தாள்.

"அ கேள,	வா ங்கள்!	பயிர்	வா கிற	ேபாெதல்லாம்	தானாகேவ	வந் 	ெபய்கிற
மைழ	மாதிரி	ெவளிேய	ெசால்ல	 யாத	ஊைமக்	கவைலகளால்	நான்
ன்பப்பட் க்	ெகாண் க்கிற	சமயங்களிெலல்லாம்	நீங்கள்	காட்சியளித்

எனக் 	நம்பிக்ைகயளிக்கிறீர்கள்"	என் 	அவர்கைள	வரேவற்றார்	மகாராணி.

" ன்பத்ைதப்	ேபாக் வதற் 	நான்	யார்	தாேய?	உலகில்	பிறந் 	வாழ்வேத	ெப ந்
ன்பம்.	நடக்கத்	ெதரிகிற	வைர	எ வ ம்	வி வ மாகத்	தள்ளா ம்
ழந்ைதையப்	ேபாலப்	பிறவிைய	ெவன் 	வீட்ைடயைடய	பழ கிற	வைரயில்,

பிறப் ம்	வாழ் ம்	 ன்பங்கேள	த ம்.	

'பிறந்ேதார்	உ வ 	ெப கி	 ன்பம்
பிறவார்	உ வ 	ெப ம்	ேபரின்பம்
பற்றின்	வ வ 	 ன்ன ,	பின்ன
அற்ேறார்	உ வ …'	

என் 	 லவர்	சீத்தைலச்	சாத்தனார்	மணிேமகைலக்	காப்பியத்தில்	எவ்வள
அழகாக	இந்தத்	தத் வத்ைதச்	ெசால்லியி க்கிறார்!"	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட,	உடன்	வந்த	மற்ெறா 	 றவிேயா 	 ல்தைரயில்	உட்கார்ந்தார்
ேகாட்டாற் 	பண் தர்.	மகாராணி ம்,	 வன	ேமாகினி ம்	அேத	 ல்தைரயில்	சிறி

ரம்	தள்ளி	அடக்க	ஒ க்கமாக	அமர்ந் 	ெகாண்டனர்.

"அந்தப் ரத் க்	கட்டடங்க க் ள்ேளேய	அைடந் 	கிடக்கப்	ெபா க்காமல்
நந்தவனத் க் 	வந்ேதன்.	அ கேள!	நல்லேவைளயாக	நீங்க ம்	வந்தீர்கள்.
இன் 	உங்கைளக்	கா ம்	ேப 	கிட் ெமன் 	நான்	கனவி ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல."
"எங்ேக	அைடந் 	கிடந்தால்	என்ன	அம்மா?	இ 	சிறிய	நந்தவனம்.	உலகம்	ெபரிய
நந்தவனம்.	இங்ேக	ெச களின்	கிைளகளில்	நாட்கைள	எல்ைலயாகக்	ெகாண்
க்கள்	 த் 	உதிர்கின்றன.	அங்ேகேயா	காலத்தின்	கிைளகளில்	விதிைய

எல்ைலயாகக்	ெகாண் 	உயிர்ப்	 க்கள்	 த் 	உதிர்கின்றன.	இன் 	உதிர்ந் ள்ள
க்கேள	நாைள	உதிரப்	ேபா ம்	 க்க க் 	உரமா ம்.	இந்த	உயிர்ப்	 க்களின்

நந்தவனத்தில்	எைத ம்	ந வராக	நின் 	பார்த் க்	ெகாண்ேட	நடந் 	ேபாய்விட
ேவண் ம்.	இல்லாவிட்டால்	 ன்பம்	தான்!"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னார்
ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்.



"என்ைனப்	ேபான்றவர்களால்	ஆைசகைள ம்	பாசங்கைள ம்	 மந் 	ெகாண்
அப்ப 	ந வாக	நடந் 	ேபாய்விட	 வதில்ைலேய	அ கேள!"

" கிற	காலம்	ஒன் 	வ ம்,	தாேய!	அப்ேபா 	நாேன	உங்கைளச்	சந்தித்
நிைன ட் ேவன்.	இன் 	நான்	இங்ேக	வந்த 	உங்கைளச்	சந்தித் 	உைரயா க்
ெகாண் ப்பதற்காக	அல்ல.	நா ம்	இேதா	உடன்	வந்தி க் ம்	இந்தத்	 றவி ம்
ம ப ம்	வடதிைசயில்	யாத்திைர	ேபாகிேறாம்.	அதற் 	 ன்	உங்களிடம்	ஒ
வார்த்ைத	ெசால்லிக்	ெகாண் 	ேபாகலாெமன் 	வந்ேதன்."

"அ கள்	தி ம்ப	எவ்வள 	காலமா ேமா?"

"யார்	கண்டார்கள்?	நான்	தி ம் வதற் ள்	எங்ெகங்ேக	எத்தைன	மா தல்கேளா?
தாேய!	எப்ேபா ம்	நாைளக் 	நடப்பைத	எண்ணித்	திட்டமி கிற	வழக்கேம	எனக்
இல்ைல.	நீரின்	ேவகத்தில்	வி ந்த	 ம் 	ேபால்	கால	ஓட்டத்தில்	என்ைனத்
தள்ளிக்	ெகாண்ட	பின்	என்ைன	இ த் ச்	ெசல்ல	ேவண் ய 	அதன்	ெபா ப் .
நாைளய	தினத்ைதப்	பற்றிப்	ெபரிதாக	எண்ணாதீர்கள்.	அ 	உங்கள்	நிைனப்ைபப்
ேபால்	இல்லாம ம்	ேபாகலாம்!"	எைதேயா	 க்கமாக	மைறத் ச்	ெசால்லிச்
சிரிப்பவர்	ேபால்	சிரித்தார்	அவர்.

"அ கேள!	இன்ைறய	தினத்ைதப்	பற்றி	எனக் 	நன்றாகத்	ெதரிந் 	விட்ட .
அதனால்	அைதப்	பற்றி	எண் வதற் 	ஒன் ம்	மீதமில்ைல.	நாைளய	தினம்	தான்
எனக் 	ெதரியாத .	என்	கற்பைனக க் 	இடமளிப்ப .	என்	நிைன கைளத்
தாங்கிக்	ெகாண் 	இன்பம்	த வ .	நான்	எப்ப 	அைத	நிைனயாமல்	இ க்க

ம்?"

இந்தக்	ேகள்விக் 	அவர்	பதில்	ெசால்லாமல்	சிரித்தார்.	சிறி 	ேநரம்	ெமௗனமாக
இ ந்தார்.	பின் 	விைடெபற் க்	ெகாண் 	உடன்	வந்தவேரா 	தி ம்பிப்
ேபாய்விட்டார்.	அந்தச்	சில	விநா களில்	இன்னெதன் 	 ரியாத	ஏேதா	ஒ
ேப ண்ைமையத்	தனக் த்	ெதரியாமல்,	தனக் 	விளங்காமல்,	தானறிந்
ெகாள்ள	 யாமல்	தன்	மனத்தில்	அவர்	பதித் 	விட் ப்	ேபாய்விட்ட 	ேபால்
மகாராணிக் 	ஓர்	உணர் 	ஏற்பட் 	வளர்ந்த .

இ ட் 	ெந ேநரமாகி	நந்தவனத்திலி ந் 	தி ம்பி	இர 	உண 	 த் ப்
ப த் க்	ெகாண்ட	பின் ம்	அந்தச்	சிந்தைன	மகாராணிைய	விட் 	நீங்க
ம த்த .	 ன் ம்	பின் ம்	ெதாடர்பற்ற,	பல	சிந்தைனகள்,	பல	 கங்கள்,
பல ைடய	பழக்கங்கள்	எல்லாம்	அவ க் 	நிைன 	வந்தன.	கழற்கால்	மாறனாரின்
பதவி	ஆைச,	மகாமண்டேல வரரின்	கம்பீரம்,	 சீந்திரத்தில்	சந்தித்த
தி வட்டாற் ச்	ேசாழியப்	ெபண்ணின்	தாய்ைம	கனிந்த	 கம்,	காந்த ர்
மணியம்பலத்தில்	அந்த	 ெப ம்	 லவர்	மாணவர்க க் க்	 றிய	அறி ைர	-



எல்லாம்	அவர்	நிைனவில்	ேதான்றி	மைறந்தன.	நிைன களின்	ெவள்ளத்தில்	அவர்
மனம்	நீந்தத்	ெதாடங்கிய .

நந்தவனத் க்	 ளத்தில்	பார்த்த	ெசவ்வல்லிப் 	சிறி 	சிறிதாக	விரிந் ,	வ
ெப கி	ஓர்	அழகிய	ஆண்	 ழந்ைதயின்	 கமாக	மாறிச்	சிரிக்கிற .	சிரித் க்
ெகாண்ேட	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	மாறி	மாறி	வளர்ந் 	அ 	ஒ 	இைளஞனின்
கமாக	விரிவைடகிற .	அந்த	 கத் க் க்	கீேழ	ைகக ம்,	கால்க ம்,	உடம் ம்

உண்டாகி,	ஒ 	வாலிபன்	எ ந் 	நிற்கிறான்.	அந்த	வாலிபன்	ேவ 	யா மில்ைல,
மார	பாண் யன்	இராசசிம்மன்	தான்.

'அம்மா!	உங்கள்	எண்ணங்கைள	நான்	நிைறேவற் ேவனா,	மாட்ேடனா	என்
கவைலப்படாதீர்கள்.	என் ைடய	வலிைம	வாய்ந்த	ைககள்	அவற்ைற
நிைறேவற் வதற்காகேவ	இ க்கின்றன'	என் 	இராசசிம்மன்	அ கில்	வந்
ைக ப்பி	வணங்கிக்	ெகாண்ேட	ெசால்கிறான்.

' ழந்தாய்!	நான்	அவநம்பிக்ைகயைடந் 	விடக்	 டாெதன்பதற்காக	நீ	இப்ப க்
கிறாய்.	நாைளக் 	நடக்கப்	ேபாவைதப்	பற்றிச்	ெசால்ல	உன்னால்	எப்ப 	அப்பா
ம்?	அ 	நிைனப்ைபப்	ேபால்	இல்லாம ம்	ேபாகலாம்.	உனக் ப்	பல

ெபா ப் கள்	இ க்கின்றன.	நீேயா	ஒ 	ெபா ப் ம்	நிைனவில்லாமல்	மனம்	ேபான
ேபாக்கில்	திரிந் 	ெகாண் க்கிறாய்.	 தலில்	நீ	தாய்க் 	மகனாக	இ ப்பதற் த்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	பின் 	நாட் க் 	அரசனாக	இ ப்பதற் த்	ெதரிந்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அதன்	பின்	ஒ 	ெபண் க் 	நாயகனாக	இ ப்பதற் த்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அதற்ெகல்லாம்	அப்பால்	 ழந்ைதக க் த்
தந்ைதயாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	பிறந் ம்	ஆண் ம்	ெபற் ம்
ெப வித் ம்	 வ தான்	வாழ்க்ைக.	தாையக்	 டச்	சந்திக்காமல்	 ற்றிக்
ெகாண் க் ம்	நீ	ெபா ப் க்கைள	உணர்ந் 	ெகாள்வ 	எப்ேபா ?
ெபா ப் கைள	உணர்வதற்ேக	ெதம்பில்லாத	நீ	அவற்ைறச்	 மப்ப 	என்ைறக்ேகா?
மகாமண்டேல வரர்	நல்ெலண்ணத் டன்	உன்ைன	இைடயாற் 	மங்கலத் க்
அைழத் 	வந் 	இரகசியமாகத்	தங்க	ைவத்தால்,	நீ	அவர்	கண்களிேலேய
மண்ைணத்	 வி	விட் 	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைளக்	கடத்திக்	ெகாண்
ேபாய்விட்டாய்.	இலங்ைக	இலங்ைக	என் 	நிைனத்த	ேபாெதல்லாம்	அங்ேக	ஓ
வி கிறாய்.	அப்ப 	உனக் 	என்னதான்	ைவத்தி க்கிறேதா	அங்ேக?	காசிப
மன்னன்	உனக் 	ேவண் யவனாக	இ க்கலாம்.	அதற்காக	எப்ேபா ம்	அவன்
நிழலிேல	ேபாய்	ஒ ங்கலாமா?	 யற்சி ம்	ஊக்க ம்	உள்ள	ஆண்	மக க் ப்
பிற ைடய	நிழலில்	ேபாய்	ஒ ங் வ 	என்ப 	இ 	அல்லவா?	ெவளியில்
யா க் ம்	ெதரியாமல்	உன்ைன ம்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைள ம்	ேத 	அைழத்
வ வதற் 	அந்தரங்கமாக	ஏற்பா 	ெசய்தி ப்பதாக	மகாமண்டேல வரர்
றினார்.	அதனால்	தான்	ஆைசகைள ம்,	பாசங்கைள ம்	மனத்திலி ந்

கைளந்ெதறிந் 	அழித் 	விடாமல்	ைவத் க்	ெகாண் 	இன் ம்



காத்தி க்கிேறன்.	'உலகம்	உயிர்ப்	 க்களின்	நந்தவனம்!	அங்ேக	எல்லாவற்ைற ம்
பார்த் ம்	பார்க்காத 	ேபால்	ந வாக	நடந் 	ேபாய்விட	ேவண் ம்'	என்
ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்	எனக் ச்	ெசால் கிறார்.	 ழந்தாய்,	உன்	ேம ம்,	உன்
எதிர்காலத்தின்	ேம ம்,	நான்	கண் 	ெகாண் க் ம்	கன களா ம்
நம்பிக்ைகயா ம்	அவ ைடய	தத் வத்ைதக்	 ட	என்னால்	ஒப் க்	ெகாள்ள

யவில்ைல.	அதற்காக	மகாேமைதயான	அந்தப்	பண் தைரக்	 ட	எதிர்த்
வாதம்	 ரிந்ேதன்	நான்.	நீ	இங் 	இல்லாததால்	அரசாங்கக்	கவைலக ம்
என்னிடேம	வந் 	ேசர்கின்றன.	உன்ைனக்	காண	 யாமல்	ப ம்	கவைலகேளா
ேசர்த் 	அந்தக்	கவைலகைள ம்	நாேன	பட	ேவண் யி க்கிற .	நம் ைடய
மகாமண்டேல வரர்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	அறி 	வளத் க் ம்	சிந்தைனச்
ெச ைமக் ம்	எ த் க்	காட்டாகத்	திகழ்பவர்.	ெபாறாைமயின்	காரணமாக
அவைர	அந்தப்	ெப ம்	பதவியிலி ந் 	கீேழ	இறக்கி	வி வதற் ச்	சிலர்	 யற்சி
ெசய்கிறார்கள்.	ெபான்மைனக்	 ற்றத் க்	கிழவர்	ஒப் ர 	ெமாழி	மாறா
ஓைலேயா 	என்னிடம்	வந் ,	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றி	என்ெனன்னேவா	 றங்
றினார்.	நான்	ஏற் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றி	அவ்வள

ேகவலமாகப்	 றங் றிய	அந்தக்	கிழட் 	மனிதர்	அவைரேய	ேநரில்	பார்த்த ம்
எப்ப 	ந ங்கிப்	ேபானார்	ெதரி மா?	இராசசிம்மா!	இைடயாற் 	மங்கலத் ப்
ெபரியவ க் 	மட் ம்	அந்த	இைணயற்ற	ஆற்றல்	இ க்கிற .	அவைர
எதிர்ப்பவர்க ம்,	ெவ ப்பவர்க ம்	 ட	அவ ைடய	கண்களின்	சால் 	நிைறந்த
பார்ைவக் 	 ன்னால்	அடங்கி	ஒ ங்கி	நின் 	வி கிறார்கள்.	பைகவைர ம்
பிணிக் ம்	ேபராற்றல்	அந்தப்	பார்ைவக் 	இ க்கிற .	ெதன்பாண் 	நாட்
அரசியல்	ெதாடர் ைடய	எல்ேலா க் ேம	காரணமற்ற	ஒ 	வைக	அ ைய
மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	இ க்கிற .	 ழந்தாய்!	அவைரப்	ேபால்	ஒ
திறைமயான	மனிதர்	இல்லாவிட்டால்	உடன யாக	ேநர	இ ந்த	வடதிைசப்	பைகவர்
பைடெய ப்ைபக்	காலந்தாழ்த்தியி க்க	 யா .	அவர்
மகாமண்டேல வரராயி க்கிற	காலத்திேலேய	நீ	வந் 	 ட் க்	ெகாண்
ெபா ப்ேபற்றால்	உனக் 	எத்தைனேயா	வைகயில்	பயன்ப ம்.	உலகம்	நிைலயாத ,
நம் ைடய	எண்ணங்களின்	ப ேய	எ ம்	நடப்பதில்ைல	என்பைதெயல்லாம்	நான்
உணர்கிேறன்,	 ழந்தாய்!	ஆனால்	உன்ைனப்பற்றி	நிைன 	வ ம்	ேபா 	மட் ம்
என்னால்	அவற்ைற	நம்ப	 வதில்ைல.	'உலகம்	நிைலயான .	என்	அ ைமப்
தல்வைனப்	ெபா த்த	வைரயில்	நான்	எண்ணியி க்கிற	ப ேய	எல்லாம்
நைடெப ம்'	என்ேற	நிைனத் 	வ கிேறன்	நான்.	நீ	என்ைன	ஏமாற்றி	விடாேத.	என்
நிைன கைள ம்	கன கைள ம்	ஏமாற்றி	விடாேத.'	யாேரா	 ப்பி வ
ேபாலி ந்த .

"ேதவி!	இெதன்ன?	என்ெனன்னேவா	பிதற் கிறீர்கேள!	நீங்களாகேவ	ேபசிக்
ெகாள்கிறீர்கேள!	உங்க க் 	ஏதாவ 	உடல்நலக்	 ைற 	ஏற்பட் க்கிறதா?	ஒ
ேவைள	மாைலயில்	 ளிர்ந்த	காற் ப்	ப ம்ப 	நந்தவனத்தில்	உலாவிய 	ஒத் க்
ெகாள்ளவில்ைலயா?"	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	 வன	ேமாகினி	கட் ல்	அ ேக



நின்றாள்.	மகாராணிக் 	நாணமாக	இ ந்த .	இராசசிம்மனிடம்	ேபச
நிைனத்தைவகைளெயல்லாம்	 க்கத்தில்	வாய்	ேசார்ந் 	உளறி	விட் க்கிேறாம்
என் 	அவ க் 	அப்ேபா தான்	 ரிந்த .

வன	ேமாகினி	மகாராணிக் 	 ைணயாகக்	கட் க் க்	கீேழ	தைரயில்
பக்கத்தில்	ப த் க்	ெகாண்டாள்.	மகாராணிக் 	ம ப ம்	ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்
ற் 	நிைன க் 	வந்த .

'நாைளக் 	நடப்பைதப்	பற்றி	இன்ைறக்ேக	திட்டமிடாதீர்கள்.	நாைளய	தினம்
என்ப 	இனிேமல்	வ வ .	நீங்கள்	நிைனக்கிற	மாதிரி	இல்லாம ம்	ேபாகலாம்
அ !'

மகாராணியின்	அறி மயமான	உள்ளம்	இந்தத்	தத் வத்ைத	ஒப் க்	ெகாண்ட .
ஆனால்	உணர் 	மயமான	உள்ளேமா	ஒப் க்	ெகாள்ள	ம த்த .	'நாைள	என்ற
ஒன் 	இல்லாவிட்டால்	அப் றம்	இந்த	உலகத்தில்	என்ன	இ க்கிற ?	அறிய

யாத	உண்ைமக ம்,	ெதரிய	 யாத	எதிர்கால ம்	இ ப்பதனால்	அல்லவா
வாழ்க்ைக	சாரமாக	இ க்கிற ?	தாம்	 மக்கின்ற	ெபா ள்களின்	உயர் ம்
ெப ைம ம்	ெதரியாமல்	 ங் ம ம்,	கற் ர ம்	 மக் ம்	க ைதகைளப்	ேபால்
வாழ்வதனால்	தான்	சாதாரண	மனிதர்களால்	வாழ்க்ைகயின்	நாைளய
தினங்கைளக்	கற்பைன	ெசய்ய	 கிற .'

இப்ப 	என்ெனன்னேவா	எண்ணிக்	ெகாண் 	ப க்ைகயில்	 ரண்டார்,	மகாராணி.
சிந்தைனகைளத்	தனக் ச்	சாதகமாகத்	தன்	எண்ணங்க க் 	ஏற்றாற்	ேபால்
வைளத் ச்	சிந்திக்கத்	ெதாடங் ம்	ேபா 	மனத் க் 	ஒ விதமான	ேபாலி
உற்சாகம்	மகிழ்ச்சி	மயக்கமாக	ஏற்ப ம்.	மகாராணியின்	மனத்தில்	அப்ப 	ஓர்
உற்சாகம்	அப்ேபா 	ஏற்பட் ந்த .	ம நாள்	ெபா 	வி ந்த ேம	இராசசிம்மன்
ஓ 	வந் 	விடப்	ேபாகிற	மாதிரி ம்,	உடேன	அவ க் 	 ட் க்	கண் 	மகிழப்
ேபாவதாக ம்,	தன்	மனம்	கற்பைன	ெசய்கிற	எல்லா	நிகழ்ச்சிக ேம	உடேன	நடந்
விடப்	ேபாவ 	ேபால ம்	ஒ 	மனநிைல	ஏற்பட்ட .	கண்கைள	விழித் க்	ெகாண்ேட
கட் லில்	ப த்தி ந்தவ க் 	எதிேர	சிறிதாக	மங்கலாக	எரிந் 	ெகாண் ந்த

ண்டா	விளக்கின்	 டர்	ெதரிந்த .	இ ட் ல்	மலர்ந்த	தங்க	மலர்	ஒன்றின்
ஒற்ைறத்	தனி	இதழ்	காற்றில்	அைசவ 	ேபால்	கண் க் 	அழகாகத்	ெதரி ம்
அந்தச்	 டைரேய	பார்ப்ப 	இன்பமாக	இ ந்த 	மகாராணிக் .	 டரா	அ ?
ெந ப் த்	தாயின்	ெபண்	 ழந்ைத.	ெந ப்பில்	ஏேதா	ெதய்விக	ஆற்றல்
இ க்கிற .	அதனால்	தான்	அைத	வணங் வதற் 	ஏற்ற	ெபா ளாக
ன்ேனார்கள்	ேதர்ந்தி க்க	ேவண் ெமன் 	அவ க் த்	ேதான்றிய .	பார்த் க்

ெகாண் க் ம்	ேபாேத	அந்தச்	 டர்	ெபரிதாக	எரிவ 	ேபால்	அவ க் 	ஒ
ேதாற்றம்	உண்டாயிற் .



பயத்தால்	அவர்	 கம்	ெவளி கிற .	கண்கைள	 க்	ெகாள்கிறார்.	ஆ யிர்க்
கணவர்	பராந்தக	பாண் யரின்	சிைதயில்	அ க்கிய	சந்தனக்	கட்ைடகள்	எரிந்த
காட்சிைய	அவர்	கண்களில்	அவ ைடய	வி ப்பமின்றிேய	நிைன க் ள்	ெகாண்
வந் 	தள் கிற 	ஏேதா	ஒ 	சக்தி.	எட் த்	திைச ம்	 கழ்	மணக்கச்	ெசங்ேகால்
நடத்திய	அந்த	மாெப ம்	உடைல	ெந ப் ச்	 ழ்ந்த	ேபா ,	வானவன்மாேதவி
ெந ப்ைபத்	திட் யி க்கிறார்;	ெதய்வங்கள்	தன்ைன	வஞ்சித் 	ஏமாற்றியதாகத்

ற்றியி க்கிறார்.	அேத	ெந ப்பின்	 டைரயா	இப்ேபா 	ெதய்வமாக
எண்ணிேனன்	என் 	நிைனக் ம்	ேபாேத	உடல்	 ல்லரித்த 	அவ க் .	கண்களில்
தன் ணர் 	இல்லாமேல	ஈரம்	கசிந் 	விட்ட .	எத்தைன	ஈமச்	சிைதகளில்
எத்தைன	மனித	உடல்களின்	இரத்தத்ைதக்	 த்த	ெகா ப்ேபா?	அதனாலல்லேவா
இந்தச்	 டர்	இப்ப ச்	சிவப்பாக	இரத்தத்தில்	நைனந்த	ெவண்தாமைர	இதழ்	ேபால்
எரிகிற .	அந்தத்	 ண்டா	விளக்கின்	 டரில்	அழ 	ெதரியவில்ைல	அவ க் ;
ெதய்வ ம்	ெதரியவில்ைல.	அப்ப ேய	எ ந் 	பாய்ந் 	அந்தச்	 டர்ப்	பிழம்ைபக்
ைகவிரல்களால்	அ க்கி	ந க்கி	அழித் 	விட	ேவண் ம்	ேபால்	ெவறி
உண்டாயிற் .	அந்த	ெந ப்பின்	சவைலக்	 ழந்ைதையக்	க த்ைத	ெநரித் 	விட
ேவண் ம்	ேபால்	இ ந்த .

இப்ப 	ஏேதேதா	சம்பந்தா	சம்பந்தமின்றி	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	 ங்கிப்	ேபானார்
மகாராணி.	 க்கத்தில்	எத்தைனேயா	ேவண் ய,	ேவண்டாத	கன கள்
கவிழ்ந்தன.	அகல	-	நீளங்க க் ள்	அடங்காமல்	விளிம் ம்	ேவலி மற் ப்	பரந்
கிடக் ம்	காலம்	என் ம்	ெப 	ெவளியில்	தம்	கன ப்	பறைவகைளப்	பறக்கச்
ெசய்தார்	மகாராணி.	அ ப்பின்றிச்	சலிப்பின்றிக்	காலப்	ெப ெவளியின்
ெதாட யாத	உயரத்தில்	 க்கம்	கைலகிற	வைர	அந்தப்	பறைவகள்	பறந்
ெகாண்ேட	இ ந்தன.

இராசசிம்மன்	எட் த்	திைச ம்	ெவற்றி	வாைக	 த்	திரி வனச்
சக்கரவர்த்தியாகிறான்.	தி மணம்	 ரிந் 	ெகாள்கிறான்.	அழகான	ஆண்
ழந்ைத	பிறக்கிற .	வானவன்மாேதவி	தம்	ேபரைனக்	ெகாஞ் கிறார்.

'இராசசிம்மா!	நீ	 ழந்ைதயாக	இ ந்த	ேபா 	சிரித்தைதப்	ேபாலேவ	உன்	மக ம்
சிரிக்கிறான்'	என் 	 தல்வனிடம்	ேவ க்ைகயாகச்	ெசால்கிறார்	மகாராணி.
'அம்மா!	என்	மகைன	என்ைனக்	காட் ம்	ெபரிய	வீரனாக்கப்	ேபாகிேறன்
பா ங்கள்.	ஈழத்ைத ம்	கடாரத்ைத ம்	 ட	அவன்	ெவன் 	வாைக	 வான்'
என் 	மகைனப்	பற்றிப்	ெப ைமய த் க்	ெகாள்கிறான்	இராசசிம்மன்.

'ெசய்தா ம்	ெசய்வான்,	அப்பா!	வாளா ம்	ேவலா ம்	ெவல்வதற் 	 ன்
சிரிப்பாேலேய	அைவகைள	ெவன் 	வி வான்	ேபாலி க்கிற 	உன்	மகன்'	என்
ன்னைகேயா 	பதில்	ெசால்கிறார்	மகாராணி...

இவ்வளவில்	மகாராணி	கண்	விழித்தார்.	வி ந் 	ெவயில்	பரவி	ெவ



ேநரமாயி ந்த .	ப த்த	நிைலயிேலேய	கட் லில்	கண்	விழித்த	அவர்	பார்ைவயில்
எதிேரயி ந்த	அந்தத்	தீபம்	தான்	பட்ட .	அவர்	தி க்கிட்டார்.	அந்த	ஒளியின்
ழந்ைத	அைணந் 	அ 	 ைகயாகி,	 லிைழத் க்	ெகாண் ந்த .

என் ேம	அைணயாத	விளக் 	அ .	அன் 	அைணந்தி ந்த .	கண்ட
கன க் ம்	அதற் ம்	ெபா த்தமில்லாமல்	பட்ட .	மனத்தின்	ேவதைன
அைலகைள	அடக்கிக்	ெகாண் 	அந்த	அன்ைன	காலத்தின்	அைலகளில்
மிதப்பதற்காக	எ ந்தாள்.	நீரா ய	ஈரக்	 ந்தேலா 	ைகயில்	 க் டைல டன்
வன	ேமாகினி	அப்ேபா 	அங்ேக	வந்தாள்.

"ெபண்ேண!	இன்ைறக் 	இந்த	அைணயா	விளக் 	அைண ம்ப 	விட்
விட்டாேய!	நீ	பார்க்கேவயில்ைலயா?"	என் 	ேகட்டார்	மகாராணி.

"ஐேயா!	அைணந் 	விட்டதா?	நான்	பார்க்கேவ	இல்ைலேய?..."	என் 	பதறி,	அைத
ஏற் வதற்காக	ஓ னாள்	வண்ணமகள்.

பிரைம	பி த்தவர்	ேபால்	 னியத்ைத	ெவறித் 	ேநாக்கியப 	ம ப ம்
கட் லிேலேய	உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்	மகாராணி.

"இரவில்	எண்ணங்கள்	உற்சாகமாக,	நம்பிக்ைகயளிப்பைவயாக,
வி ம்பத்தக்கைவயாக	இ ந்தன.	பகல்	வி ந்த ேம	ஒளியின்றிப்	 ைககிற "
என் 	ெமல்ல	தமக் த்	தாேம	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்	அவர்.	சாளரத்தின்	வழிேய
ைழந்த	ஒளிக்கதிர்கள்	அவ ைடய	ெநற்றியில்	ப ந் 	மி மி ப் க்	காட் ன.

அன்ைறய	நாளின்	வி 	காலத்தின்	ேவகமான	அைலகளில்	தன்ைன	ேவெறா
திைசயில்	இ ப்பதற்காக	வி ந்த 	ேபால்	ஏேதா	மனத்தில்	அவ க் 	ஒ 	 ழப்பம்
எ ந்த .	அப்ேபா 	ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்	பதில்	ேபசாமல்	சிரித் 	விட் ப்	ேபான
அந்தச்	சிரிப் 	அவ க் 	நிைன 	வந்த .	 ன்ெபா 	சமயம்	அவர்	ஓைலயில்
எ திக்	ெகா த் விட் ப்	ேபான	பாட் 	நிைன 	வந்த .

"மகாராணி!	ெவயில்	ஏறி	ெவப்பம்	அதிகமாகிக்	ெகாண்ேட	ேபாகிறேத"	என்
நீரா வதற் 	நிைனப் ட் ம்	ேநாக்கத்ேதா 	ஒ 	பணிப்ெபண்	 றினாள்.

"ஆமாம்!	'ெவப்பம்'	அதிகமாகிக்	ெகாண் தான்	ேபாகிற "	என் 	அேத
வார்த்ைதகைள	ேவ 	ெபா ள்	ெதானிக்கத்	தி ப்பிச்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
எ ந்தி ந்தார்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி.
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கடலின்	அ 	 ைல ம்,	ெதா வான ம்	ஒன் 	ப கிற	இடத்தில்	அள ம்,
பரப் மற்ற	ெபான்னிறத் ப்	ேபெராளிப்	ெப மலர்	ஒன் 	பல்லாயிரம்	ேசாதிக்
கதிர்கைள	நீட் க்	ெகாண் 	ேமெல ந்த !	அந்த	ஒளியின்	எ ச்சியில்	கடல்	நீர்
மாணிக்கக்	 ழம்ெபன	மாறிச்	ெசம்ைம	ஒளிர	மின்னிய .	அைலகள்	கைரயில்
ேமா ம்	ஒலி ம்,	ஊழியர்கள்	கப்பைல	இ த் 	நங் ரம்	பாய்ச் ம்	ேபா 	பா ம்
ஒ வைகப்	பாட் ன்	 ட்டமான	 ரல்க ம்	ேகட்டன.	ைவகைறக்	காலத்தின்
கீதெமன்காற் 	உடைலத்	த வித்	தண்ைம	 சிச்	ெசன்ற .	கடற்	பறைவகளின்
ரல்க ம்	ேகட்டன.

மாரபாண் யன்	இராசசிம்மன்	உறக்கம்	கைலந் 	 ரண் 	ப த்தான்.	கண்
இைமகள்	கனத் ப்	ேபாய்	விழிக க் ள்	எரிச்சலாக	இ ந்த 	அவ க் .

"இளவரேச!	எ ந்தி ங்கள்;	கைர	வந் 	விட்ட "	என் 	ெமல்லத்	தட்
எ ப்பினார்	சக்கேசனாபதி.	 மாரபாண் யன்	கண்கைளத்	திறந்தான்.

அடடா!	என்ன	அற் தமான	காட்சி	அவன்	கண்க க் 	 ன்	விரிகிற !	நீலக்கடல்
மிடத்தில்	தைரேமல்	ஒ 	ப ைமக்	கடல்	ெதன்ப கிறேத!	கைரக் 	ேமல்

கண்பார்ைவ	எட் ப்	பி க்கிற	ெதாைல 	வைர	அடர்த்தியான	ப ைமக்கா
ெதரிகிற .	கைரேமல்	பிரயாணத் க் 	ஏற்ற	 ைறயில்	அலங்கரிக்கப்பட்ட
இரண் 	உயர்ந்த	சாதிக்	 திைரகேளா 	நாைலந் 	வீரர்கள்	நின்
ெகாண் ப்பைத ம்	இராசசிம்மன்	பார்த்தான்.

"சக்கேசனாபதி!	காசிப	மன்னர்	வரவில்ைல	ேபாலி க்கிற !	யாேரா	வீரர்கள்	தான்
திைரேயா 	வந் 	காத்தி க்கிறார்கள்.	இவர்கள்	எப்ப 	இவ்வள 	கணக்காக

நாம்	இன் 	வ ேவாெமன் 	ெதரிந் 	ெகாண்டார்கள்?	நாம்	இந்தத்	 ைறயில்
இறங் ேவாெமன் 	இவர்க க் 	எப்ப த்	ெதரிந்த !"	என் 	ேகட்டான்
மாரபாண் யன்.

"நான்	இங்கி ந் 	 றப்ப ம்ேபாேத	இரண் 	 ன் 	நாட்கைளக்	 றிப்பிட் 	அதில்



ஏதாவ 	ஒ 	நாள்	வ வதாகச்	ெசால்லிவிட் த்தான்	இைடயாற் 	மங்கலத் க்
உங்கைளச்	சந்திக்க	வந்ேதன்.	எந்த	இடத்தில்	இறங் வெதன் 	அப்ேபா 	நான்
உ தி	ெசய்யாததால்	மாேதாட்டம்,	 த்தளம்	இரண் 	இடங்களி ம்	ெதாடர்ந்
இரண் 	 ன் 	நாட்கள்	 திைரக ம்	ஆட்க ம்	காத்தி க் மா 	ஏற்பா
ெசய் 	விட் 	வந்ேதன்.	காசிப	மன்னர்	இன்ைறக் 	அ ராத ரத்தில்	இ ப்பார்.
நாம்	அ ராத ரத்தில்	அவைரச்	சந்திக்கலாம்.	அடடா!	உங்களிடம்	நான்	 ன்ேப
ெசால்ல	மறந் 	விட்ேடேன!	நாைளக் க்	காசிப	மன்னரின்	பிறந்த	நாள்.
ெவள்ளணி	விழாவாகிய	நாண்மங்கல	தி நாைளக்	ெகாண்டாட	அ ராத ரத்தில்
பிரமாதமான	ஏற்பா கள்	நடந் 	ெகாண் க் ம்.	தம் ைடய	ெவள்ளணி
விழாவன் 	ெபௗத்த	பிட் க்கைளெயல்லாம்	அவர்கள்	இ ப்பிடம்	ெசன்
வணங்கி	ஆசிெபற	ேவண் ெமன்பதால்	தான்	ேகாநகரமாகிய
ெபாலன்ன ைவயில்	ெகாண்டாட	ேவண் ய	இவ்விழாைவ	அ ராத ரத் க்
வந் 	ெகாண்டா கிறார்	அரசர்."

"சக்கேசனாபதி!	அந்த	ஒ 	நாளிலாவ 	உள் ம்	 ற ம்	ெவள்ைளயாகத்
ய்ைமேயா 	இ க்க	எண்ணிப்	பிறந்த	நாைள	ெவள்ளணி	விழாவாக

அைமத்தி க் ம்	நம்	 ன்ேனார்	மர 	எவ்வள 	அற் தமான 	பார்த்தீர்களா?
'வாழ்நாெளல்லாம்,	ெபாய்க்காக	வாழ்ந்தா ம்	அந்த	ஒ 	நாளாவ 	உண்ைமக்காக
வா '	என் 	அறி த் வ 	ேபாலல்லவா	அந்தப்	ெபயைர	ைவத்தி க்கிறார்கள்"
என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினான்	இராசசிம்மன்.

"இளவரேச!	ெதன்பாண் 	நாட் க் ரியவர்	என்பைத	நீங்கள்	தமிைழப்	பற்றிப்
ேப ம்	ேபாெதல்லாம்	நி பித் 	வி கிறீர்கள்.	ேநற் க்	கப்பல்	ேமல்	தளத்தில்
நின் 	ெகாண் 	பா ய	கவிைதேயா	உங்கள்	நாவன்ைமைய ம்	எனக் ப்
ரியைவத் விட்ட .	உங்கள்	கவித்	திறைனப்	பற்றி	இ வைர	காசிப	மன்ன க் த்
ெதரியா .	ெதரிந்தால்	மிக ம்	ெப ைமப்ப வார்."

அவர்கள்	இப்ப ப்	ேபசிக்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	கப்பல்	 ைமயாக	நங் ரம்
பாய்ச்சப்பட் க்	கைரைய	அ கியி ந்த .
"இங்கி ந் 	அ ராத ரம்	வைரயில்	நாம்	 திைரயில்தான்	ேபாக	ேவண் ம்.
கடற்காய்ச்சேலா 	உங்களால்	 திைரப்	பயணம்	ெசய்ய	 மா	என் 	தான்
தயங் கிேறன்"	என் 	 றி,	அ கில்	ெந ங்கிக்	 மாரபாண் யனின்
ெநற்றிைய ம்	மார்ைப ம்	ெதாட் ப்	பார்த்தார்,	சக்கேசனாபதி.

"அ 	ஒன் ம்	எனக் 	அவ்வள 	சிரமமான	காரியமில்ைல.	ப ைம ம்,	வனப் ம்,
ளிர்ச்சி ம்	நிைறந்த	இந்தக்	காட் 	வழியில்	பயணம்	ெசய் ம்	ேபா

கடற்காய்ச்சைலேய	மறந் 	வி ேவன்	நான்.	உங்கள்	நாட் ன்	வனங்களில்	வழி
ெந கப்	ெபௗத்த	ஆலயங்க ம்,	பிட் க்களின்	சா சங்கங்க ம்	நிைறய
இ க் ேம.	அன் ள்ள	இடங்க ம்,	அன் 	நிைறந்த	மனிதர்க ம்	இ க் ம்



ேபா 	 ன்பங்கைள	யாராவ 	ெபா ட்ப த் வார்களா?"

"அப்ப யானால்	இறங்கி	வா ங்கள்.	அேதா	 திைரகைள	ைவத் க்	ெகாண்
நம்ைம	எதிர்பார்த் க்	காத்தி க்கின்றார்கள்.	நாம்	ேபாகலாம்."

"நாம்	ேபாவ 	சரி,	கப்பல்	அைறக் ள்	இ க் ம்	பாண் 	நாட் ன்	அர ரிைமப்
ெபா ள்கைள	 தலில்	பத்திரமாகக்	ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்க்க	ேவண் ெமன்பைத
மறந் 	விட் ர்களா?"

"அைதப்	பற்றித்	தங்க க் 	கவைலேய	ேவண்டாம்	இளவரேச!	கப்பல்
ஊழியர்க ம்,	நம்ைம	வரேவற்க	வந்தி க் ம்	ஈழ	நாட் 	வீரர்க ம்	அவற்ைறப்
பா காப்பாக	எ த் ச்	ெசன் 	அரண்மைனயில்	ேசர்த் 	வி வார்கள்.	அதற்
நான்	ெசால்லி	ஏற்பா 	ெசய் 	வி கிேறன்"	என் 	சக்கேசனாபதி	உ திெமாழி
றிய ம்	தான்	 மாரபாண் ய க் 	மனச்	சமாதானம்	ஏற்பட்ட .

கப்பலிலி ந் 	இறங்கி	ஈழ	நாட் 	மண்ணில்	கால்	ைவக் 	 ன்	கைடசியாகத்
தி ம்பிப்	பார்த்தான்	இராசசிம்மன்.	கடந் 	வந்த	கடல்	ஆர்ப்பரவம்	ெசய்
ெகாண் ந்த .	தி ெரன் 	அந்தப்	ெபரிய	கடல்	 வ ம்	தன்	தாய்	வ த்த
கண்ணீேரா	என	அவன்	மனத்தில்	ஒ 	பிரைம	எ ந்த .	 யரத்ைத
மனத் க் ள்ேளேய	அடக்கிக்	ெகாண் 	ேமல்	தளத்திலி ந் 	கீேழ	ெசன்
சக்கேசனாபதி டன்	கைரயில்	இறங்கினான்.

"சக்கேசனாபதி!	இந்த	இடத்தில்	கடல் ைற	மிக	அழகாக	இ க்கிறேத?	இதற்
ன்	சில	 ைற	உங்கள்	நாட் க் 	வந்தி ந் ம்	இைதப்	பார்க் ம்	வாய்ப் 	எனக்

ஏற்படேவ	இல்ைலேய!"	என் 	அந்தப்	ப தியின்	அழைகப்	பார்த் 	வியந்
வினவினான்	இராசசிம்மன்.

"இ வைர	பார்க்க	வாய்ப்பில்லாமல்	ேபானதால்	தாேன	இப்ேபா 	உங்களால்	இைதப்
பார்த் 	வியக்க	 கிற .	இளவரேச!	இந்தப்	 த்தளம்	 ைறக் ப்	பழைமயான
ெபயர்	'தமனன்	ேதாட்டம்'	என்பதா ம்.	உங்கள்	நாட் ல்	கடற்கைரத்
ைறகெளல்லாம்	பாைலவனம்	ேபால்	மணல்	ெவளிகளாகேவா,	வறண்ட	பைனமரக்

கா களாகேவா	இ க்கின்றன.	ஆனால்	இங்ேக	கடற்கைரயி ம்	ப ைம	வளம்
இ க் ம்	 ைறகள்	உண் .	அதனால்	தான்	அவற்ைற	மா(ந்)ேதாட்டம்,	தமனன்
ேதாட்டம்	என்ெறல்லாம்	வளமாகப்	ெபயர்	 ட் 	அழகாக	அைழக்கின்ேறாம்
நாங்கள்."

"ஏேத ?	உங்கள்	நாட் 	மண் க் 	வந் 	இறங்கிய டன்	தற்ெப ைம	ேப ம்
பண் 	உங்கைளப்	பற்றிக்	ெகாண் விட்டேத!	உங்கள்	இலங்ைகைய	நீங்கேள	 கழத்
ெதாடங்கிவிட் ர்கள்!"	என் 	சக்கேசனாபதிைய	வம் க் 	இ த்தான்



இராசசிம்மன்.	ஆனால்	அவேரா	ேபச்ைச	ேவ 	திைசக் த்	தி ப்பினார்.
"இளவரேச!	ெசம்பவழத்	தீவில்	ஏேதா	ஒ 	ேசாழ	நாட் க்	கப்பைலப்	பார்த்ததாக
நீங்கள்	 றினீர்கள்	அல்லவா?	அந்தக்	கப்பைலப்	பற்றி	எ ம்	சில	சந்ேதகங்கள்
இன் ம்	என்	மனத்தில்	நீங்காமல்	இ ந் 	ெகாண்ேட	பய த் கின்றன.	எந்த
வைகயிலாவ 	 ழ்ச்சி	ெசய் 	உங்கைளத்	 ன் த் வதற்ெகன் 	ேசாழ	நாட்
ஆட்கள்	அந்தக்	கப்பலில்	மைறவாகப்	பின்	ெதாடர்ந் 	வ கிறார்கேளா	என் 	நான்
சந்ேதகப்ப கிேறன்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட,	 மாரபாண் யனின்	 கத்ைத
உற் ப்	பார்த்தார்	சக்கேசனாபதி.	அவர்	 றிய	வார்த்ைதகைளக்	ேகட்ட ம்
இராசசிம்மன்	திைகத்தான்.	அவன்	 கத்தில்	ம ட்சி ம்,	அச்ச ம்	ெதன்பட்டன.
சக்கேசனாபதியால்	அவ்வள 	சரியாக	எப்ப 	அ மானிக்க	 ந்த 	என்ேற
அவன்	வியந்தான்.	தான்	தற்ெசயலாக	அந்தச்	ேசாழ	நாட் க்	கப்பைலப்	பற்றிக்
றியைத	அவர்	ஏன்	இன் ம்	மறக்காமல்	நிைன 	ைவத் க்	ெகாண்

கவைலப்ப கிறார்	என்ப 	தான்	அவ க் 	திைகப்ைபயளித்த .

"சக்கேசனாபதி!	அந்தக்	கப்பல்	எக்ேக 	ெகட் ப்	ேபானால்	என்ன?	நமக்
இனிேமல்	அைதப்	பற்றிக்	கவைல	இல்ைல.	நாம்	தான்	வரேவண் ய	இடத் க் ப்
பத்திரமாக	வந் 	ேசர்ந் 	விட்ேடாேம!"	என் 	அவரிடம்	பதி க் க்	ேகட்டான்
அவன்.

"அப்ப யல்ல,	இளவரேச!	எப்ேபா 	நம்	பைகவர்களின்	கப்பல்	நம் ைடய	வழிகளில்
ெதன்பட் 	விட்டேதா,	அப்ேபாேத	அ 	கைடசிவைர	நம்ைமப்	பின்	ெதாடரலாம்
என் 	நாம்	சந்ேதகப்பட	ேவண் ய தான்.	அந்த	மாதிரிக்	கப்பல்கள்	எைவேய ம்
வந்தால்	த த் 	நி த்தி,	அதிலி க் ம்	ஆட்கைளச்	சிைறபி க் மா 	ஏற்பா
ெசய் 	வி வதற்காகத்தான்	உங்கைளக்	ேகட்கிேறன்.	அந்தத்	த ப் 	ஏற்பாட்ைட
இப்ேபாேத	இங்ேகேய	ெசய் 	வி ேவன்	நான்."

"அந்த	மாதிரி	ஓர்	ஏற்பா 	நீங்கள்	ெசய்ய	 மானால்	நல்ல தான்"	என்
அதற் 	ஒப் க்	ெகாண்டான்	 மார	பாண் யன்.	உடேன	சக்கேசனாபதி	அங்கி ந்த
கடல் ைற	ஆட்களிடம்,	"நான்	ெசால்வைதக்	கவனத்தில்	ைவத் க்
ெகாள் ங்கள்!	இந்த	இடத்திேலா	அல்ல 	மாேதாட்டத்திேலா	இறங் வதற்காக
இன்றிலி ந் 	இன் ம்	சில	நாட்க க் ள்	தமிழ்நாட் க்	கப்பல்கள்	எைவேய ம்
வந்தால்	அவற்ைறத்	த த் 	நி த்தி	ைவத் க்	ெகாண் 	எங்க க் த்	தகவல்
அ ப்ப	ேவண் ம்.	இந்தக்	கட்டைள	அவசர ம்,	அவசிய ம்	வாய்ந்த .
நிைனவி க்கட் ம்"	என் 	கண் ப்பான	 ரலில்	உத்தரவிட்டார்.	பின்
திைரகேளா 	காத்தி ந்த	ஈழ	நாட் 	வீரர்களிடம்	"நீங்க ம்	கப்பல்

ஊழியர்க மாகச்	ேசர்ந் 	கப்பல்	அைறயில்	இ க் ம்	பாண் ய	நாட்
அர ரிைமப்	ெபா ள்கைளத்	தக்க	பா காப் டன்	அரண்மைனயில்	ெகாண்
ேபாய்	ேசர்த் 	விட	ேவண் ம்"	என் 	வற் த்திக்	 றினார்.	 மார	பாண் யனின்
வரைவ	அ ராத ரத்திலி க் ம்	காசிப	மன்ன க் 	 ன்	ெசன்



அறிவிப்பதற்காக	அவர்கள்	இ வ ம்	 றப்ப வதற் 	 ன்ேப	ஒ 	வாலிப	வீரன்
திைரயிற்	பறந்தான்.

அங்ேக	ப ைமயான	ெதன்ைன	மரங்க க் 	ந ேவ	மிகப்	ெபரிய	ேதங்காய்
ெயான்ைறக்	 மிேயா 	தைலகீழாகக்	கவிழ்த்த 	ேபால்	ெவண்ணிறத் டன்
ய	ெபௗத்த	விஹாரக்	கட்டடம்	ஒன் 	ெதரிந்த .	 திைரயில்

ஏறிக்ெகாள்வதற் 	 ன்னால்	அந்த	ஆலயத் க் ப்	ேபாய்க்	 மாரபாண் ய ம்,
சக்கேசனாபதி ம்	 த்தர்	ெப மாைன	வணங்கிவிட் 	வந்தார்கள்.

ெமாட்ைடத்	தைல ம்	ஒளி	நிைறந்த	மஞ்சள்	நிற	ஆைட மாகக்	காட்சியளித்த
த்தபிட் 	ஒ வர்	அந்த	ஆலயத்தில்	இ ந்தார்.	அவர்கைள	அன் டன்	வரேவற் ,
"உங்க ைடய	பிரயாணம்	 கம்	நிைறந்ததாக	இ க்கட் ம்"	என்
ன்னைகேயா 	வாழ்த் க்	 றி	அ ப்பினார்	அவர்.

திைரகள்	 றப்பட்டன.	ெவயில்	படாத	காட் ல்	விைரவாகச்	ெசல்லவல்ல	சாதிப்
ரவிகளில்	பயணம்	ெசய்வ 	காற்றில்	பறப்ப 	ேபால்	இன்பமாக	இ ந்த .
நண்பகல்	ேநரத் க் 	ஒ 	காட் ச்	சிற் ரில்	இ ந்த	பிட் க்களின்	சங்கம்
ஒன்றில்	தங்கி,	நாட்	கடன்கைள ம்	உணைவ ம்	 த் க்	ெகாண்டனர்.	பழகிய
மனித க்ேக	வழிகள்	மறந் 	ேபாகக் ய	கா 	அ !	ெகாஞ்சம்	வழி	தவறி,
இடம்	தவறி	ந க்காட் ல்	ேபாய்	மாட் க்	ெகாண்டால்	 ட்டம்	 ட்டமாகத்	திரி ம்
யாைன	மந்ைதகளிடம்	சிக்கித்	திண்டாட	ேவண் ய தான்.

"இளவரேச!	இ ட் கிற	சமயத்தில்	எந்த	ஊர்	வ கிறேதா	அங்ேக	தங்கிவிட் ,
ம ப ம்	காைலயில்	பயணத்ைதத்	ெதாடங்கி	அரச ைடய	ெவள்ளணி
விழா க் 	அ ராத ரம்	ேபாய்வி ேவாம்.	இந்தக்	கா களில்	இர ப்	பயணம்
ஆபத்தான !"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.	 மாரபாண் யன்	அதற் 	ஒப் க்
ெகாள்ளவில்ைல.	"கண்ட	இடங்களில்	தங்கித்	 க்கத்ைதக்	ெக த் க்
ெகாண் 	கிடப்பைத	விட	இரவி ம்	பயணம்	ெசய்தால்	சற் 	 ன்பாகேவ	ேபாய்
அரச ைடய	நாண்மங்கலத்தில்	கலந் 	ெகாண் 	ெவள்ளணிக்	ேகாலத்தில்
அவைரக்	கண் 	மகிழலாம்"	என்றான்	அவன்.

"இரவில்	தங்கி	வி வதற் 	ஐந் 	நாழிைக	இ க் ம்	ேபா 	 றப்பட்டா ம்
விழா க் 	நாம்	ேபாய்விட	 ம்.	இந்தப்	பக்கத் க்	கா களின்	நிலவரத்ைத
நன் 	ெதரிந் 	ெகாண் 	நான்	ெசால்கிேறன்.	என்	வார்த்ைதையத்	தட்டாதீர்கள்.
இர ப்	பயணத் க் 	இந்தக்	கா 	ஏற்றதில்ைல"	என் 	மீண் ம்	இராசசிம்மைனக்
ெகஞ்சினார்	அவர்.	அவேனா	'இரேவ	ேபாக	ேவண் ம்'	என் 	பி வாதமாக
ஒற்ைறக்	காலில்	நின்றான்.

அப்ேபா 	மாைல	மயங் கிற	ேநரம்	ஆகியி ந்த .	ஆதி ரம்	என்ற	ஊைரக்



கடந் 	வடகிழக்காக	அ ராத ரத் க் ச்	ெசல் ம்	காட் ப்	பாைதயில்
அவர்க ைடய	 திைரகள்	ெசன் 	ெகாண் ந்தன.	அப்ேபா 	அவர்கள்
ெசன் 	ெகாண் ந்த	ப தி	மிக	மிக	அடர்ந்த	பயங்கரமான	வனப்	ப தி.
நாகராகப்	ெப வனம்	என் 	வழங் ம்	அந்த	இ ண்ட	காட் ல்	அவர்கள்	 ந்த
ேபா 	கதிரவன்	மைறந்தான்.	ஏற்ெகனேவ	இ ந்த	இ ள்	ெப கிக்	கனத்த .

மாரபாண் யனின்	பி வாதத்ைத	எண்ணி	மனம்	வ ந்திய	சக்கேசனாபதி,
'க ைண	நிைறந்த	எங்கள்	 த்தர்	ெப மாேன!	எங்க க் 	ஒ 	 ன்ப ம்
ேநராமல்	காப்பாற் ங்கள்'	என் 	மனத்தில்	தியானம்	ெசய்தவாேற	 திைரையச்
ெச த்திக்	ெகாண் ந்தார்.	காட் ல்	அங்கங்ேக	பி ம்மாண்டமான	 த்தர்
சிைலகைள ம்,	ெபௗத்த	விஹாரங்கைள ம்	கண்ட	ேபாெதல்லாம்	தி ம்பத்
தி ம்ப	இந்த	ஒேர	தியானம்	தான்	ஈழ	நாட் ப்	பைடத்தைலவரின்	மனத்தில்
உண்டாயிற் .

காட் ல்	ஓரிடத்தில்	ெபௗத்த	விஹாரத்தில்	விளக்ேகற்றிக்	ெகாண் ந்த	 த்த
பிட் 	ஒ வர்	விளக்ேகா 	ஓ 	வந் 	அவர்கள்	 திைரகைள	வழிமறித்
நி த்தினார்.	விளக்ேகா 	பதறிப்	ேபாய்	ஓ 	வந்த	அவைரக்	கண் 	என்னெவன்
அறிந் 	ெகாள் ம்	ஆவ டன்	அவர்க ம்	 திைரகைள	நி த்தினார்கள்.
"ெபரியவேர!	நான்	ெசால்வைதக்	ேக ங்கள்.	இந்த	இ ட் ல்	பயணம்	ேவண்டாம்.
என்ேனா 	நீங்க ம்	இந்த	இைளஞ ம்	இந்தப்	ெபௗத்த	விஹாரத்தில்
தங்கிவிட் 	அதிகாைலயில்	ேபாகலாம்.	நான்	 ட	அரசரின்	ெவள்ளணி
விழாைவக்	காண்பதற்காகக்	காைலயில்	அ ராத ரம்
றப்படலாெமன்றி க்கிேறன்"	என் 	சக்கேசனாபதிைய	ேநாக்கிச்	ெசான்னார்
த்த	பிட் .	சக்கேசனாபதி	இராசசிம்மனின்	 கத்ைதத்	தி ம்பிப்	பார்த்தார்.

"அ கேள!	உங்க ைடய	அன் க் 	நன்றி.	பயத்ைத	நாங்கள்	மறந் விட்ேடாம்.
எங்க க் 	அவசரமாகப்	ேபாக	ேவண் ம்.	 திய	இடத்தில்	இந்தக்	காட் க்
ளிரில்	எங்க க் 	உறக்கம்	வரப்	ேபாவதில்ைல.	ஆகேவ	எங்க க் 	விைட

ெகா ங்கள்"	என் 	இராசசிம்மேன	 கத்தில த்தாற்	ேபால்	ம த் ப்	பதில்
ெசால்லிவிட்டான்.

"உங்கள்	வி ப்பம்	அ வானால்	சரி!	ம ப்பதற் 	நான்	யார்?"	என் 	வழிைய	விட்
விலகி	நின் 	ெகாண்டார்	 த்த	பிட் .	 திைரகள்	மீண் ம்	ஓ ன.

"இளவரேச!	அந்தப்	 த்த	பிட் 	வ வில்	ஓ வந் 	 றியைதக்	ேகட் ர்களா?
இந்தக்	கா கைளப்	பற்றி	விவரம்	ெதரிந்தவர்கள்	யா ம்	நம் ைடய
பிரயாணத்ைத	அ மதிக்க	மாட்டார்கள்"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.	அதற் க்
மாரபாண் யன்	ம ெமாழி	 றவில்ைல.	அந்தச்	சமயத்தில்	ெதாைலவில்	எங்ேகா
ட்டமாக	யாைனகள்	பிளி ம்	ஒலி	கா 	 வ ம்	எதிெராலித்த .	ேமேல



தைலயில்	இ க்கிறார்	ேபால	மரக்கிைளகள்	பின்னிப்	பிைணந்தி ந்த	ஒ
ப தியில்	ேதர்	வடம்	ேபாலப்	ெபரிய	மைலப்	பாம் 	ஒன் 	ெதாங்கிக்
ெகாண் ந்த .	 ர்ந் 	பார்த் 	அைதக்	கண் 	ெகாண்டார்	சக்கேசனாபதி.
இராசசிம்மன்	அதன்	ேமேல	இ த் க்	ெகாள்கிறாற்	ேபாலக்	 திைரையச்
ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாவதற் 	இ ந்தான்.	நல்லேவைளயாக	சக்கேசனாபதி
அவைனத்	த த் 	நி த்திக்	 திைரைய	விலக்கிச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாகச்
ெசய்தார்.	வனத்தின்	அந்த	அடர்ந்த	ப திக் ள்	ேபாகப்	ேபாகத்தான்	தன் ைடய
ணி 	அசட் த்தனமானெதன் 	இராசசிம்ம க் ப்	 ரிந்த .	அப்ேபாேத

சக்கேசனாபதி	ெசான்னைதக்	ேகட் க்கலாெமன்பைத	அவன்	உணரலானான்.
இரண்டாவதாக	அந்தப்	 த்த	பிட் 	வந் 	த த்த	ேபாதாவ 	ேகட் க்கலாேம
என் 	தன்ைனேய	ெநாந் 	ெகாள் ம்	நிைல	அவ க் 	ஏற்பட்ட .	பயங்கரமான
காட் 	மி கங்களின்	 க் ரல்கெளல்லாம்	பாைதக் 	மிக	அ கில்	ேகட்கத்
ெதாடங்கின.	இ வ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	ேபசிக்	ெகாள்ளாமேல	 திைரகைளச்
ெச த்திக்	ெகாண் ந்தனர்.	இ ள்	ஒ வர்	 கத்ைத	மற்ெறா வர்
பார்க்கவிடாமல்	ெசய்த .	'இளங்கன் 	பயமறியா 	என்ப 	சரியாகத்தான்
இ க்கிற .	அப்ேபாேத	கண் த் ச்	ெசால்லித்	த க்காமல்	உடன்	 றப்பட்ட 	என்
தவ '	என் 	சக்கேசனாபதி	சிறி 	சினத்ேதா 	நிைனத்தார்.	அவ ைடய
கண்களின்	பார்ைவ	 ர்ைமயாகி,	எதிேர	வழிையேய	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண்
வந்தன.

'இன் ம்	சிறி 	ெதாைல 	ெசன்றால்	ெதன்	கிழக்ேக	விசித ரத்திலி ந்
அ ராத ரத் க் 	வ ம்	சாைலெயான் 	காட் ச்	சாைலேயா 	ஒன் 	 ம்.
அந்த	இடத் க் ப்	ேபான ம்	இளவரசைரக்	க ைமயாகக்	கண் த்
விசித ரத் க் க்	 க் 	வழியாக	அைழத் ப்	ேபாய்விட	ேவண் ம்'	என்
மனத் க் ள்	திட்டமிட் ந்தார்	சக்கேசனாபதி.	விசித ரத்தில்	ஆயிரம்
பிட் க்கைள	உ ப்பினர்களாகக்	ெகாண்ட	மகாெபௗத்த	சங்கம்	ஒன் 	உண் .
அந்தச்	சங்கத்தின்	தைலவர்	தத் வேசன	அ கைளச்	சக்கேசனாபதிக் 	நன்
ெதரி ம்.	அங்ேக	தங்கிவிட் 	வி ந்த ம்	அ ராத ரப்	பயணத்ைதத்
ெதாடரலாெமன்ப 	அவர்	திட்டமாயி ந்த .	ஆனால்	அந்தத்	திட்டப்ப 	எ ம்
நைடெபறவில்ைல.	 ற்றி ம்	ேவறான	பயங்கர	நிகழ்ச்சி	ஒன் 	நடந்த .

காட் ச்	சாைல ம்	விசித ரத் ச்	சாைல ம்	சந்திக்கிற	இடம்	வந்த	ேபா
இ ழக்கம்	ேபால்	யாைனகள்	பிளி ம்	ஒலிக ம்,	மரக்கிைளகள்	 றிகிற
சத்த ம்	காேட	கி கி க் ம்ப 	எ ந்தன.

"இளவரேச!	 திைரைய	நி த் ங்கள்..."	என் 	 ச்சலிட்டார்	சக்கேசனாபதி.
திைரகள்	நின்றன.	எதிேர	வழி	மறிக்கிறார்ேபால்	பத்தி ப 	க ங் ன் கள்

நீண்ட	தந்தங்கைள	ஆட் க்	ெகாண் 	நின்றன.	அந்த	யாைனகளின்	தந்தங்கள்
அவ்வள 	இ ட் ம்	'பளிச்'ெசன் 	ெதரிந்தன.	சக்கேசனாபதி	"ேபசாமல்	நான்



ெசய்வ 	ேபால்	ெசய் ங்கள்"	என் 	இராசசிம்மனிடம்	 றிவிட் க்	 திைர	ேமல்
எ ந் 	நின்றார்.	அப்ப 	நின்ற டன்	ேமேல	தாழ்வாக	இ ந்த	ஒ 	மரக்கிைள
அவர்	ைகக க் 	எட் ய .	அைதப்	பற்றிக்	ெகாண் 	மரத்தில்	ஏறினார்	அவர்.
இராசசிம்ம ம்	அேத	வழிையப்	பின்பற்றி	அேத	மரத்தில்	ஏறினான்.	யாைனகளின்
மதம்	மரக்கிைளகைளச்	சா க்	ெகாண் ந்த .	"உயிைரப்பற்றி	உ தியாக
நம் வதற்கில்ைல.	 லெதய்வங்கைளத்	தியானித் க்	ெகாள் ங்கள்!	விதி
இ ந்தால்	பிைழப்ேபாம்"	என் 	ந ங் ம்	 ரலில்	 மாரபாண் ய க் ச்
ெசான்னார்	சக்கேசனாபதி.	தங்கள்	உயிர்கைளப்	பற்றி	அவர்கள்	நம்பிக்ைகயிழந்
விட்ட	அந்தச்	சமயத்தில்	விசித ரத் ச்	சாைலயில்	ஒ 	ெபரிய	ஆச்சரியம்
நிகழ்ந்த .
-----------	
	
	
	
	
	



3.	2.	�������	����
	
மாரபாண் யன்	இராசசிம்ம ம்	சக்கேசனாபதி ம்	ஏறி	உட்கார்ந்தி ந்த

மரக்கிைள	 கம்பம்	ஏற்பட் 	ஆ வ 	ேபால்	ஆ ய !	ஒ 	யாைனக்	 ட்டேம
ற்றி	ெமாய்த் க்	ெகாண் 	ஆட் னால்	மரம்	பிைழக் மா?	அவர்கள்

ஏறக் ைறயத்	தங்கள்	உயிரின்	ேமல்	ைவத்தி ந்த	 	நம்பிக்ைகைய ம்
இழக்கத்	ெதாடங்கிய	சமயத்தில்தான்	விசித ரத் ச்	சாைலயில்	அந்த	ஒளி
உதயமாயிற் .

ைகயில்	தீப்பந்தங்கேளா 	ஒேர	மாதிரி	மஞ்சள்	உைட	அணிந்த	ெபௗத்த	மதத்
றவிகளின்	ெப ங் ட்டெமான் 	அந்தச்	சாைலயிலி ந் 	வந்

ெகாண் ந்த .	ஒன் க்ெகான் 	உயர் 	தாழ் 	ஒலி	ேவ பா ன்றி	ஒேர
விதமான	ெதானியில்	அந்தத்	 றவிகள்	ேசர்ந் 	பா க்	ெகாண் 	வந்த	ெபௗத்த
சமய	 ேலாகங்கள்	அந்தக்	கா 	 வ ம்	சாந்தி	உணர்ைவ	அள்ளிப்	பரப் வ
ேபாலி ந்த .	'அைமதி	அைமதி'	என் 	ெப ங்	 ரெல த் 	 ழங்கிய	அந்த
இனிைம	 ழக்கம்	க ைண	மயமாக	ஒலித்த .	உயிரினங்களின்
ெவறித்தனங்கைளெயல்லாம்	அடக்கிக்	கட் ப்ப த்தித்	தன்	வசமிழக்கச்	ெசய்

வற்ற	ேபரைமதியில்	ஆழ்த் ம்	ஆற்றல்	அந்த	இன்ெனாலியில்	இ ந்த
ேபா ம்.	"ஐேயா!	பாவம்	இத்தைன	பிட் க்க ம்	வந் 	இந்த	யாைனக்	 ட்டத்தில்
மாட் க்	ெகாண் 	திண்டாடப்	ேபாகிறார்கேள"	என் 	ெமல்லிய	 ரலில்
இராசசிம்மன்	சக்கேசனாபதியின்	காத கில்	ெசான்னான்.	சக்கேசனாபதி
அைதக்	ேகட் ப்	பலமாகச்	சிரித்தார்.

"ஏன்	சிரிக்கிறீர்கள்?"

"பார்த் க்	ெகாண்ேட	இ ங்கள்,	என்	சிரிப்பின்	காரணம்	உங்க க் ப்	 ரி ம்."

விளக்ெகாளி ம்,	கீத	ஒலி ம்,	பிட் க்களின்	 ட்ட ம்	அ கில்	ெந ங்க	ெந ங்க
அங்ேக	ஓர்	அற் தமான	மா தல்	ஏற்பட்ட .	யாைனகளின்	பிளிறல்கள்	சிறி
சிறிதாகக்	 ைறந் ,	 வில்	ஒலியற் 	ஓய்ந்தன.	மரங்கள்	ஆட்டப்படவில்ைல;
கிைளகள்	 றிக்கப்பட	வில்ைல.	ஒலி	ஓைசகைளெயல்லாம்	அடக்கிக்	ெகாண்
நிற் ம்	ஒ 	ேபரைமதி	தானாகத்	தி ெரன் 	அந்தக்	காட் ன்	ேமல்	கவிழ்வ
ேபால்	இ ந்த .	 மாரபாண் யன்	வியப் டன்	கீேழ	பார்த்தான்.	மந்ைத
மந்ைதயாகச்	சாைலைய	அைடத் க்	ெகாண் 	நின்ற	யாைனக்	 ட்டம்	ெம வாக
அடங்கி,	ஒ ங்கி,	விலகி,	காட் க் ள்	 ந் 	மைறவ 	ெதரிந்த .	யாைனகள்
நடந் 	ேபாவதற் ரிய	 ரட் த்	தன ம்,	 ப்பா ம்	சிறிதாவ 	இ க்க
ேவண் ேம!	இ ளில்	வா ம்,	உணர் மில்லாத	க ங் ன் கள்	சில	எதன்



ேபாக்கிேலா	கவரப்பட் 	விலகிச்	ெசல்வ 	ேபால்	ெமல்ல	மைறந்த 	யாைனக்
ட்டம்.	 த்த	பிட் க்கள்	அந்த	இடத்ைத	அ ம்	ேபா 	சாைல	ெவறிச்ேசா த்
ய்ைமயாக	இ ந்த .

"சக்கேசனாபதி!	இ 	என்ன	விந்ைத?"	என் 	வியப் 	ேமலிட்ட	 ரலில்	ேகட்டான்
இராசசிம்மன்.

"விந்ைத மல்ல,	தந்திர மல்ல!	 லன்	உணர் கைள	ெவன்ற	 ய்ைமக்
உயிர்களின்	மரியாைத!	அன் ம்,	க ைண ம்	நிைறந்த	 ரல்கள்	ஆயிரக்கணக்கில்
ஒலிக் ம்	ேபா 	அந்த	ஒலி	ெவள்ளத்தில்	மி கத்	தன்ைம	ேதய்ந் 	ெநகிழ்ந்
வி கிற .	தவத் க் 	மட் ேம	உள்ள	வலிைம	இ ."

"ஆச்சரியமான	நிகழ்ச்சி	தான்!"

"இப்ேபாேத	நா ம்	கீேழ	இறங்கி	இந்தப்	 த்த	பிட் க்கைளத்	ெதாடர்ந்ேத
அ ராத ரம்	ேபாய்வி வ 	நல்ல .	இவர்கள்	 ட	அரச ைடய
நாண்மங்கலத் காக	அ ராத ரம்	ேபாகிறவர்களாகத்	தான்	இ க்க	ேவண் ம்.
வா ங்கள்,	இறங்கி	விசாரிக்கலாம்"	என் 	சக்கேசனாபதி ம்,	இராசசிம்ம ம்
கீேழ	இறங்கினார்கள்.	அவர்க ைடய	 திைரகள்	மரத்தின்	கீழிலி ந் 	சிறி
ெதாைல 	தள்ளி	 ைலக்ெகான்றாக	நின் 	ெகாண் ந்தன.	 த்தபிட் க்கள்
அவர்களி வ ம்	நின் 	ெகாண் ந்த	இடத் க் 	மிக	அ கில்	வந் விட்டனர்.
சாைலயில்	ெந ந் ரத் க் த்	ெதரிந்த	பிட் க்களின்	வரிைசையப்	பார்த்த	ேபா
ஆயிரம்	ேப க் க்	 ைறயாமல்	இ க் ம்	ேபால்	ேதான்றிய .

"இளவரேச!	இவர்கள்	எல்ேலா ம்	விசித ரத் 	மகாெபௗத்த	சங்கத்ைதச்	ேசர்ந்த
பிட் க்கள்.	இேதா,	 ட்டத்தில்	எல்ேலா க் ம்	 ன்னால்	ைகயில்	 வ ேயா
நடந் 	வ கிறாேர,	இவர்	தான்	மகாெபௗத்த	சங்கத்தின்	தைலவர்	தத் வேசன
அ கள்.	வா ங்கள்...!	உங்கைள	அவ க் 	அறி கப்ப த்தி	ைவக்கிேறன்"	என்
மாரபாண் யனின்	ைகையப்	பற்றி	அைழத் க்	ெகாண் 	பிட் க்களின்
ட்டத் க் 	 ன்னால்	ெசன்றார்	சக்கேசனாபதி.

மரத்த 	இ ட் லி ந் 	யாேரா	இ வர்	ேவகமாகத்	தங்கைள	ேநாக்கி	வந்
ெகாண் ப்பைதப்	பார்த்த ம்,	சாைலயில்	 ன்ேனறிக்	ெகாண் ந்த
பிட் க்களின்	 ட்டம்	தயங்கி	நின்ற .	சக்கேசனாபதி ம்,	 மாரபாண் ய ம்
தத் வேசன	அ க க் 	 ன்னால்	ேபாய்	வணங்கி	நின்றார்கள்.

"நான்	என்	கண்க க் 	 ன்னால்	காண்ப 	உண்ைமதானா?	வி ந்தால்
அரச ைடய	நாண்மங்கல	விழா க்கான	ஏற்பா கைளக்	கவனிக்க	ேவண் ய
ஈழநாட் ப்	பைடத்தைலவர்	காட் ல்	காட்சியளிக்கிறாேர?"	என் 	கலகலெவன்



சிரித்தவாேற	சக்கேசனாபதிைய	ேநாக்கிக்	ேகட்டார்	பிட் க்களின்	தைலவரான
தத் வேசன	அ கள்.

"அ கேள!	கடந்த	சில	நாட்களாகத்	ெதன்பாண் 	நாட் ல்	 ற்றிக்	ெகாண்
இ ந் விட் 	இன் தான்	இலங்ைக	மண்ணிேலேய	கால்	ைவத்ேதன்.	இேதா	என்
அ ேக	நிற் ம்	இைளஞர்	 மாரபாண் யர்	இராசசிம்மன்	ஆவார்"	என்
ெதாடங்கி,	காட் ல்	வந் 	ெகாண் க் ம்	ேபா 	யாைனகள்	 க்கிட்டதால்
தங்க க் 	ஏற்பட்ட	 ன்பம்	 தலானவற்ைற ம்	 றினார்	சக்கேசனாபதி.
மாரபாண் யைன	அன் டன்	அ கில்	அைழத் த்	தட் க்	ெகா த் 	ஆசி
றினார்	அ கள்.	அவ ைடய	க ைண	நிைறந்த	மலர்ந்த	 கத்ைதப்	பார்க் ம்

ேபா 	அ ராத ரத் க்	காட் ல்	அங்கங்ேக	கண்ட	 த்தர்	சிைலகளின்
கங்கைளெயல்லாம்	ஒன் 	ேசர்த் ப்	பார்ப்ப 	ேபாலி ந்த 	 மார

பாண் ய க் .

"பரவாயில்ைல!	நீங்கள்	இ வ ம்	வி ம்பினால்	எங்க டேனேய
அ ராத ரத் க் 	வரலாம்.	நாண்மங்கல	விழா க்காக	நாங்க ம்	அ ராத ரம்
தான்	ேபாகிேறாம்.	 ட்டமாகப்	ேபா ம்ேபா 	வனவிலங் களின்	ெதால்ைல
இ க்கா !"	என் 	 றிவிட் ச்	சிரித்தார்	அவர்.	அந்தத்	 றவியின்	மலர்ந்த
கத்தில்	சிரிப் த்	ேதான்றி	மைற ம்	அந்த	ஒ 	கணம்	எதிேர	இ ந்

காண்பவர்களின்	கண்களில்	ஒ 	 னிதமான	ஒளிையக்	காட் 	மைறத்த .	 ய
ெவள்ைள	நிறத் ப்	 	ஒன் 	மலர்ந்த	ேவகத்தில்	மைறந் 	வி வ
ேபான்றி ந்த 	அந்தச்	சிரிப் .	இராசசிம்மன்	ைகயில்	இ ந்த	வலம் ரிச்	சங்ைகச்
சற் 	வியப் டன்	பார்த்தார்	அ கள்.

"இ 	நல்ல	பயன்கைளத்	த ம்	உயர்ந்த	சாதி	வலம் ரிச்	சங்காயிற்ேற?	உங்க க்
எங்ேக	கிைடத்தேதா?"	என் 	 மாரபாண் யைன	ேநாக்கிக்	ேகட்டார்	அவர்.
றவிக் 	ம ெமாழி	ெசால்லத்	தயங்கிக்	ெகாண்ேட	சக்கேசனாபதியின்
கத்ைதப்	பார்த்தான்	அவன்.

"அ கேள!	 மாரபாண் யர்	இந்தச்	சங்கின்	ேமல்	மிக ம்	ஆைசப்பட்
இரண்டாயிரம்	ெபாற்கழஞ் கைள	வாரிக்	ெகா த் 	இைத
வாங்கியி க்கிறார்கள்.	யாைனக்	 ட்டத் க் ப்	பயந் 	ெகாண் 	மரத்தில்	ஏ ம்
ேபா 	 ட	இைதக்	கீேழ	ேபாட் விட் 	ஏற	மனம்	வரவில்ைல	இவ க் .	இைத ம்
இ ப்பில்	கட் த்	ெதாங்கவிட் க்	ெகாண் 	ஏறினாேர	பார்க்கலாம்!"	என்
பிட் க்களின்	தைலவ க் 	ம ெமாழி	 றிவிட் 	ஓரக்	கண்ணால்

ம் த்தனமாகக்	 மார	பாண் யைனப்	பார்த்தார்	சக்கேசனாபதி.	இராசசிம்மன்
அந்தப்	பார்ைவக் 	நாணி	எங்ேகா	ேநாக் வ 	ேபால்	தைலையக்	 னிந்தான்.
திைரகைள	அவரவர்	பக்கத்தில்	நடத்திச்	ெச த்திக்	ெகாண்ேட	அவர்க ம்

பிட் க்கேளா 	பயணத்ைதத்	ெதாடர்ந்தார்கள்.	பிட் க்களின்	பிரயாண	காலத்தில்



பா க்	ெகாண் 	ெசன்ற	கீதங்கைள	அவர்க ம்	ேசர்ந் 	பா னார்கள்.	அ ள்
நிைறந்த	மனிதர்கேளா 	நடந் 	ெசன்ற	அந்தப்	பயணத்தில்	ெபா 	கழிந்தேத
ெதரியவில்ைல.

கிழக் 	ெவ க்கத்	ெதாடங் ம்	 லர்	காைல	ேநரத்தில்	அவர்கள்
அ ராத ரத் க் ள்	 ைழந்தார்கள்.	அந்தப்	ெப ம்	நகரம்	தான்	அன்ைறக்
ைவகைறயிேல	எவ்வள 	ேகாலாகலமாக	இ ந்த !	எங் 	பார்த்தா ம்	 மணல்
பரப்பிய	அலங்காரப்	பந்தல்கள்,	வாைழ ம்,	பைன ம்,	க ம்,	மாவிைல ம்	கட் ய
தி த்ேதாரணங்கள்,	ெசவிகள்	நிைறய	இைடவிடாமல்	ேகட் ம்	மங்கல
வாத்தியங்களின்	இனிய	ஒலிகள்;	நகரம்	 வ ம்	 க்களின்	ந மண ம்
அகிற் ைக	வாசைன ம்	பரவின.	ெத க்கெளல்லாம்	ஒேர	 ட்டம்.	 கபடாம்
அணிந்த	யாைனகள்,	நன்றாகச்	சிங்காரம்	ெசய் 	ெகாண்ட	ெபண்கள்,
ழந்ைதகள்,	ஆண்கள்,	தாம்	அணிந்தி க் ம்	மஞ்சள்	நிற	ஆைடயின்

காரணமாக	அவ்வள 	காட்சிக ம்	ேசர்ந் 	ெகாண் 	அந்த	ஊைர	அன்ைறக் க்
கந்தர்வ	நகரமாக	மாற்றியி ந்தன.

ெபௗத்த	விஹாரங்களிெலல்லாம்	ஒளிச்	 டர்கள்	 த்த 	ேபால்	தீபாலங்காரம்
ெசய்தி ந்தார்கள்.	பிட் க்களின்	கீத	ஒலிகள்,	'அரச க் 	நீண்ட	ஆ ைளக்
ெகா க் மா '	ேவண் க்	ெகாண் ந்தன.	ெத 	ஓரங்களி ம்	ெபௗத்த
விஹாரங்க க் 	அ கி ம்	வண்ணக்	கா கள்	 ைளத் ப்	படர்ந் 	மலர்ந்த
ேபால்	 க்கைள	மைல	மைலயாகக்	 வித்தி ந்தார்கள்.	ெபான்	நிற	உட ம்,
மின்னெலன	இைட ம்,	 ன்னைக	இதழ்க ம்,	அன்ன	நைட மாகத்
ேதவேலாகத் 	நாட் ய	 ந்தரிகைளப்	ேபால்	இளம்	ெபண்கள்	இரண் 	உள்ளங்
ைககளி ம்	மலர்கைள	ஏந்திக்	ெகாண் 	 த்தர்	ெப மாைன	வழிபடச்	ெசன்
ெகாண் ந்தார்கள்.

அக	நகரத் க் ள்	 ைழ ம்	எல்ைல	வந்த டேன	ெபௗத்தத்	 றவிகள்
விைடெபற் க்	ெகாண் 	ெசன்றார்கள்.	அவர்க ைடய	மடம்	 றநகரத்தில்
இ ந்ததால்	அங்ேக	ேபாய்	நீராடல்	 தலிய	காைலக்	கடன்கைள	 த் க்
ெகாண் 	அதன்	பின்	அரசைரக்	காண	வ வதாகக்	 றிச்	ெசன்றார்	தத் வேசன
அ கள்.	 மாரபாண் ய ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	தங்கள்	 திைரகளில்	ஏறிக்
ெகாண் 	அரசைரக்	காண	விைரந்தார்கள்.	வீதிகளில்	 ட்டமாக	இ ந்தவர்களில்
அைடயாளம்	 ரிந் 	ெகாண் 	சில ம்,	 ரிந் 	ெகாள்ளாமற்	சில ம்	 திைரகளில்
ெசல் ம்	அவர்கைள	வியப்ேபா 	ஏறிட் 	ேநாக்கினார்கள்.	நன்றாக	ஒளி	பரவாத
அந்த	ெமல்லி ள்	ேநரத்தில்	நகரத்தின்	அலங்கார	ஒளிகள்	அங்கங்ேக	இ ந்த
ஏரிகளின்	நீர்ப்	பரப்பில்	பிரதிபலித்தன.	நகரின்	கிழக்ேக	ெதாைலவில்	மகிந்தைலக்
ன்றத்தின்	உச்சியில்	ெபரிதாக	எரிந் 	ெகாண் ந்த	ேசாதிையக்	கா ம்	ேபா
மாரபாண் ய க் 	ஏேதேதா	 ன்	நிைன கள்	உண்டாயின.	பழைமயான

காலத்தின்	 வ க ம்,	கைலச்	 வ க ம்	ப ந்த	ெபௗத்த	நாகரிகத்தின்



கம்பீரத்ைதக்	காட் ம்	அந்த	நகரத்தின்	வீதிகளில்	 திைரயில்	ெசன்ற	ேபா
ேசார்ைவ	விரட் ம்	உற்சாக ம்,	 ப் ம்	வந் 	விட்டாற்	ேபாலி ந்த
இராசசிம்ம க் .

அவர்க ைடய	 திைரகள்	அரச	மாளிைகயின்	அண்ைமயில்	தி ம்பிய	ேபா
ற்றி ம்	யாைனத்	தந்தத்தினால்	இைழத் ச்	சித்திர	ேவைலப்பா கள்

ெசய்யப்பட்ட	அழகிய	பல்லக் 	ஒன் 	எதிேர	வந்த .	 ம்பட் த்	திைரைய
விலக்கிக்	ெகாண் 	அந்தப்	பல்லக்கிலி ந் 	ஒ 	ெசந்தாமைர	 கம்	ெவண்
ல்ைலச்	சிரிப்ேபா 	க ங் வைளக்	கண்கைள	விழித் க்	 மாரபாண் யைனப்

பார்த்த .	"அேடேட!	கனகமாைலயல்லவா?	நீ	எப்ேபா 	இவ்வள 	ெபரிய
ெபண்ணாக	வளர்ந்தாய்?"	என் 	பல்லக்கிலி ந் 	தைல	நீட் ய	அந்தப்
ெபண்ைண	விசாரித் க்	ெகாண்ேட	 திைரைய	நி த்திக்	கீேழ	 தித்தான்
இராசசிம்மன்.

"ஓ!	இளவரசி	ெபௗத்த	விஹாரத் க் 	வழிபா 	ெசய்வதற் ப்	 றப்பட் 	விட்டாற்
ேபாலி க்கிற "	என் 	 ன்சிரிப் டன்	அந்தப்	ெபண்ைண	ேநாக்கிக்	 றியவாேற
சக்கேசனாபதி ம்	கீேழ	இறங்கினார்.

கா ம்	கண்கைள	மயக்கி	அறிவிழக்கச்	ெசய் ம்	அ ர்வ	எழில்	நிைறந்த	அந்த
இளம்	ெபண்	ேமட் லி ந் 	பள்ளத் க் த்	தா ம்	 ள்ளி	மாைனப்	ேபால்
பல்லக்கிலி ந் 	 ள்ளிக்	 தித் க்	கீேழ	இறங்கினாள்.	அவள்	ைகயில்	ஒ
க் ைட	இ ந்த .	பனித் ளி	நீங்காத	 	மலர்ச்சிேயா 	 ய	தாமைரப்
க்கள்	அந்தக்	 ைடயில்	நிைறந்தி ந்தன.	நிலவின்	 ளிர்ச்சி ம்,	கதிரின்

ஒளி ம்,	 வின்	மலர்ச்சி ம்,	க வண் ன்	 ப் ம்	ெபா ந்திய	தன்	காவிய
நயனங்களால்	தைலைய	ஒ 	பக்கத்தில்	நளினமாகச்	சாய்த் க்
மாரபாண் யைன	ேநாக்கி	 வல்	 த்தாள்	அந்தப்	ெபண்.	சிவந்த

வாயிதழ்க க் 	ந ேவ	வரிைசயாக	 ல்ைல	மலர்ந்த .	அந்தச்	சிரிப்பில்,	அந்தப்
பார்ைவயில்	இங்கிதமான	நளினத்	தைலயைசப்பில்	இளம்	ெபண் க்ேக	உரிய
நாணத்தின்	கனி 	 த்த .

"சக்கேசனாபதி!	காசிப	மன்னரின்	ெபண்	கனகமாைலதானா	என்	 ன்ேன
நிற்கிறாள்?	இவ்வள 	நாண ம்,	ெவட்க ம்	வாய்	திறந் 	ேபச	 யாத
ச்ச ம்	இவ க் 	எங்கி ந் 	வந்தன?"	என் 	ேகட்டான்	 மாரபாண் யன்.

"ேசனாபதித்	தாத்தா!	 மாரபாண் ய க்காக	அரசர்	அரண்மைனயில்	காத் க்
ெகாண் க்கிறார்.	விைரவாக	அவைர	அைழத் க்	ெகாண் 	ெசல் ங்கள்"
என் 	 மார	பாண் யனின்	 கத்ைத	ேந க் 	ேநர்	பார்த் க்	ெகாண் ,	ேபச
ெவட்கப்ப கின்றவைளப்	ேபால்	சக்கேசனாபதியிடம்	 றினாள்	கனகமாைல.



மதமதெவன் 	வளர்ந் 	கனிந் 	நிற் ம்	அந்தப்	ெபண்ைமயின்	ெசழிப்
இராசசிம்மனின்	கண்கைளக்	 சச்	ெசய்த .	தன்	ைகயிலி ந் 	 க் ைடைய
அவர்கள்	இ வ ைடய	ைகயி ம்	ெகா த் த்	தி ப்பி	வாங்கிக்	ெகாண்டாள்
அவள்.	ேகாவி க் ப்	 றப்பட் ச்	ெசல் ம்	ேபா 	எதிேர	தங்க க் 	ேவண் ய
மனிதர்கைளச்	சந்தித்தால்	 க்கைள	அவர்கள்	ைகயில்	ெகா த் த்	தி ப்பி
வாங்கிக்	ெகாள்வ 	ஒ 	மரியாைதயான	வழக்கம்.	 மார	பாண் யன்
க் ைடையக்	ைகயிேல	வாங்கிக்	ெகாண் 	தி ப்பிக்	ெகா ப்பதற் ள்	ஒ
ம் 	ெசய்தான்.

"கனகமாைல!	இந்த	நாண	நாடகங்கெளல்லாம்	என்னிடம்	ேவண்டாம்!	நான்
உனக் 	அந்நியனில்ைல.	என்னிடம்	வாய்	திறந் 	ேபசினாெலாழிய	 ைட	தி ம்பக்
கிைடக்கா !"	என்றான்.

"ஆகா!	அதற்ெகன்ன?	இப்ேபா 	 க் ைடையத்	தி ப்பிக்	ெகா ங்கள்.
ேகாவி க் ப்	ேபாய்விட் 	அரண்மைனக் த்	தி ம்பிய ம்	உங்களிடம்	வட் ம்
த மாகப்	ேபசித்	தீர்த் 	வி கிேறன்"	என் 	தைலையக்	 னிந் 	ெகாண்

ெவட்கத்ேதா 	பதில்	 றினாள்	அவள்.	 மாரபாண் யன்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
க் ைடைய	அவளிடம்	தி ப்பிக்	ெகா த்தான்.	அவள்	 ள்ளிக்	 தித் ப்

பல்லக்கில்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்.	பல்லக் ப்	 றப்பட்ட .	அவர்கள்
திைரக ம்	அரச	மாளிைகைய	ேநாக்கி	 ன்ேனறின.

சக்கேசனாபதி	இராசசிம்மைன	ேநாக்கிக்	ேகட்டார்.	"இளவரேச,	நீங்கள்	 தன்
ைறயாக	இலங்ைகக் 	வந்தி ந்த	ேபா 	இந்தப்	ெபண் க் ச்	சிறி 	காலம்

தமிழ்	இலக்கியங்கைளக்	கற்பித்தீர்கேள	நிைனவி க்கிறதா?"

"நன்றாக	நிைனவி க்கிற !	ஆனால்	இவ்வள 	மா தல்கைள
எதிர்பார்க்கவில்ைல"	என்றான்	இராசசிம்மன்.

"ெபண்கள்	ப வ	காலத்தில்	கலியாண	 ங்ைக	மரம்	ேபால்	மிக	ேவகமாக
வளர்வ 	இயல் 	இளவரேச!"	என் 	 றி	நைகத்தார்	சக்கேசனாபதி.

அரச	மாளிைகயின்	வாசலில்	காசிப	மன்னர்	பிறந்த	நா க் ரிய	ெவள்ளணித்
தி க்ேகாலத் டன்	அைமச்சர்கள்	பிரதானிகள்	 ைட	 ழ	இராசசிம்மைனக்
ேகாலாகலமாக	வரேவற்றார்.	அவன்	 திைரயிலி ந் 	இறங்கிய ேம	ஓ வந்
அன்ேபா 	அைணத் த்	த விக்	ெகாண்டார்	ஈழ	நாட் 	மன்னர்.	"இராசசிம்மா!	நீ
இன் 	வந்த 	மிகப்	ெபா த்தமான	வர .	என் ைடய	பாக்கியம்"	என்
ெப மிதத்ேதா 	 றினார்.	அவன்	தங் வதற்கான	ஏற்பா கெளல்லாம்
பிரமாதமாகச்	ெசய்யப்	பட் ந்தன.	அதன்	பின்	அன் 	 வ ம்
மாரபாண் ய க் த்	தன்ைன	நிைனத் ப்	பார்க்கேவ	ேநரம்	இல்ைல.



ெவள்ளணி	விழாவின்	உற்சாகத்தில்	 ழ்கிப்	ேபானான்	அவன்.	காசிப	மன்னர்
அ ராத ர	நகரத்தி ள்ள	ஒவ்ெவா 	ெபௗத்த	விஹாரத் க் ம்	அவைன ம்
உடன்	அைழத் க்	ெகாண் 	ெசன் 	வழிபா 	ெசய் விட் 	வந்தார்.
கைலஞர்க க் ம்,	 லவர்க க் ம்	பிறந்த	நாள்	பரிசளிப் கைள	வழங்கினார்.
அந்த	ஆரவாரங்க க் 	ந ேவ	 மாரபாண் ய க் 	அவரிடம்	அதிகம்	ேபச
ேநரமில்ைல.	அவ க் ம்	 மாரபாண் யனிடம்	விரிவாக	எைத ம்	விசாரித் த்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	அவகாசமில்ைல.	கனகமாைல	இரண்ெடா 	 ைற	அவைனச்
சந்தித்த	ேபா 	 ன் வல்	 ரிந்தாள்.	இப்ப யாகக்	 மாரபாண் யன்	அந்த
நாட் ல்	கால்	ைவத்த	 தல்	நாள்	உல்லாசமாகக்	கழிந்த .
--------------	
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இந்தக்	கைதயில்	தி ெரன் 	எழிேலாவியமாக	வந் 	ேதான்றிக்
மாரபாண் யைன ம்,	நம 	ேநயர்கைள ம்	வியப்பில்	ஆழ்த்தியி க் ம்

'கனகமாைல'	என் ம்	ேபரழகிையப்	பற்றி	இங்ேக	சிறி 	விவரித் ச்	ெசால்ல
ேவண் ய	அவசியம்	ஏற்பட் க்கிற .

வரலாற் ப்	ெப ைம	வாய்ந்த	பைழய	ஈழநா 	 ன் 	ெப ம்	பிரி களாக
இலங்கிய .	ெதன்	கிழக் ப்	ப தி	'உேராகண	ரதம்'	என் ம்,	ந ப்ப தி	'மாயா
ரதம்'	என் ம்,	வடப தி	'இராச	ரதம்'	என் ம்	ெபயர்	ெபற்றி ந்தன.	வடக் ப்
ப தியாகிய	இராச	ரத	நாட் ல்	தான்	அ ராத ரம்,	ெபாலன்ன ைவ	 தலிய
ேகாநகரங்கள்,	கைலவளம்	நிைறந்த	ஊர்கள்	எல்லாம்	இ ந்தன.
ெதன்கீழ்ப்ப தியாகிய	உேராகண	ரதத்திலி ந் 	சிற்றரசன்	ஒ வனின்
தல்விையக்	காசிப	மன்னர்	தம்	இளைமயில்	காதலித் 	மணம்	 ரிந்
ெகாண் ந்தார்.	அவளிடம்	அவ க் ப்	பிறந்த	ெபண்	தான்	கனகமாைல.	காசிப
மன்னரின்	உள்ளத்தில்	அந்தப்	ெபண்ணின்	ேமல்	தனிப்பட்ட	பாச ம்	உரிைம ம்
உண் .	அவ ைடய	ெசல்லப்	ெபண்	கனகமாைல.

கனகமாைலக் ப்	பத் 	வய 	நடந் 	ெகாண் ந்த	ேபா தான்
தன் ைறயாகக்	 மாரபாண் யன்	இலங்ைகக் 	வந்தி ந்தான்.	அப்ேபா

காசிப	மன்ன ைடய	ேவண் ேகாளின்ப 	சிறி 	காலம்	கனகமாைலக் த்	தமிழ்
கற்பித்தான்	அவன்.	கனகமாைலக் 	நிைன 	மலராத	ேபதைமப்	ப வம்	அ .
இரண்டாவ 	 ைற ம்,	அதன்	பின் ம்	அவன்	ஈழ	நாட் க் 	வந்த	ேபா
கனகமாைலையச்	சந்திக்க	 யவில்ைல.	அப்ேபாெதல்லாம்	தன்	தாேயா
கனகமாைல	உேராகண	ேதசத் க் ச்	ெசன் 	தங்கியி ந்ததால்	 மாரபாண் யன்
அவைளக்	காண	 யாமற்	ேபாயிற் .	மீண் ம்	இப்ேபா 	ப வச்	ெச ைம
கனிந்த	கன்னியாக	அவைளத்	தன்	 ன்	கண்ட	ேபா 	அவ க்
அளவிலடங்காத	வியப் 	ஏற்பட்ட .	அவன்	ஏறக் ைறய	மனத் க் ள்ேளேய
மறந் 	ேபாய்விட்ட	அழகிய	உண்ைம	ஒன் 	'நான்	வளமாக	வளர்ந் 	எழில்	கனிந்
நிற்கிேறன்'	என் 	 ன்	வந் 	நிைன ட் வ 	ேபாலி ந்த 	கனகமாைலைய
மீண் ம்	சந்தித்த .	சிரிப் ம்,	விைளயாட் ம்,	ேகலி ம்,	 ம்மாள மாகப்
ெபாலன்ன ைவயின்	அரண்மைனயில்	அந்தச்	சி மிக் த்	தமிழ்	ெசால்லிக்
ெகா த்த	பைழய	நாட்கைள	நிைனத் ப்	பார்த்தான்	அவன்.	அந்த	நிைனப்
ஆ தலாக,	இனிைமயாக,	நிைற ைடயதாக	அவன்	மனத்தில்	விளங்கிய .
ெவள்ளணி	விழா	 ந்த	ம நாள்	மாைலயில்தான்	இராசசிம்ம ம்,	காசிப
மன்ன ம்	தனிேய	சந்தித் 	விரிவாகப்	ேப வதற் 	ேநரம்	வாய்த்த .
ெதன்பாண் 	நாட் 	நிைலைய	அவ க் 	விளக்கிச்	ெசான்னான்	இராசசிம்மன்.



வடக்ேகயி ந் 	பைகயரசர்கள்	பாண் 	நாட் ன்	ேமல்	பைடெய க்க	ேநரம்
பார்த் க்	ெகாண் ப்பைத ம்	அவரிடம்	 றிப்பிட்டான்	அவன்.	எல்லாவற்ைற ம்
ேகட் க்	ெகாண் ந் விட் 	அவர்	 றலானார்:	"இராசசிம்மா	இ வைரயில்	நீ
றியவற்ைறெயல்லாம்	ேகட்ேடன்.	ெதன்	பாண் 	நாட் ன்	உண்ைமயான	நிைல

இப்ேபா 	எனக் ப்	 ரிகிற .	இம்மாதிரி	பைகவர்	பைடெய ப் 	ஏற்ப ம்	நிைல
வந் 	 	எப்ப 	எப்ப 	ஆ ேமா	என் 	பயந் தான்	ெதன்பாண் 	நாட்
அர ரிைமப்	ெபா ள்கைள ம்	உங்க டன்	இங்ேகேய	எ த் க்	ெகாண் 	வந்
வி ம்ப 	சக்கேசனாபதியிடம்	நான்	 றிய ப்பிேனன்.	ெவற்றிேயா,	ேதால்விேயா
விைள 	எப்ப 	இ ந்தா ம்,	நாம்	நம் ைடய	ெபா ள்கைளத்	தற்காப்பாக
ைவத் க்	ெகாண் 	விட	ேவண் ம்."	காசிப	மன்னர்	இப்ப க்	 றிக்	ெகாண்
வந்த	ேபா 	 மாரபாண் யன்	 க்கிட் ச்	ெசான்னான்:	"என்	உயிரி ம்	ேமலான
மதிப் க் ரிய	ெபா ைள	நான்	இன் ம்	பா காக்கேவ	இல்ைல,	காசிப	மன்னேர!
இந்தப்	ெபாற்	சிம்மாசனத்ைத ம்,	வீர	வாைள ம்,	 ந்தர	 ைய ம்	பா காப்பாக
இங்ேக	ெகாண் 	வந் 	விட்டதற்காக	நான்	ெப ைமப்	பட் க்	ெகாள்வ
ெபரிதன் ;	என்	அன்ைனையக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்,	நான்	பிறந்த	 யின்
மானத்ைத ம்	மதிப்ைப ம்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.	அைவகைளக்	காப்பாற்றிப்
பா காக்காத	வைரயில்	நான்	ெப ைமப்ப வதற்ேக	த தியற்றவன்."

"உன்	மனக் ைற	எனக் ப்	 ரிகிற ,	இராசசிம்மா!	இப்ேபா 	ெசால்கிற
வார்த்ைததான்.	நீ	என்ைன	உ தியாக	நம்பலாம்.	ெதன்பாண் 	நாட் க்ேகா,	உன்
அன்ைனக்ேகா	ஒ 	சி 	 ன்பம்	பைகயரசர்களால்	ஏற்ப கிறெதன்
ெதரிந்தா ம்	உனக் 	உதவியாகச்	சக்கேசனாபதியின்	தைலைமயில்	ஈழ	மண்டலப்
ெப ம்பைட	 வைத ம்	கடல்	கடந் 	அ ப்பி	ைவப்பதற் 	நான்	எந்த	விநா ம்
சித்தமாக	இ க்கிேறன்.	அதற்காக	நீ	கவைலப்படாேத!"	என் 	உ தியான
அ த்தம்	ஒலிக் ம்	 ரலில்	காசிப	மன்னர்	ம ெமாழி	 றிய	ேபா
மாரபாண் ய க் 	நம்பிக்ைக	ஏற்பட்ட .

அதன்	பின்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பி,	தளபதி	வல்லாளேதவன்	என்
ெதன்பாண் 	நாட் 	அரசியலில்	ெதாடர் ைடய	 க்கியமானவர்கைளெயல்லாம்
பற்றிக்	காசிப	மன்னர்	அவனிடம்	விசாரித்தார்.	ேபசிக்	ெகாண் க் ம்	ேபா
அவன்	ைகயிலி ந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக	அவ ம்	பார்த்தார்.	சிரித் க்	ெகாண்ேட
அைதப்	பற்றி	ஆவ டன்	விசாரித்தார்.	அைதக்	ைகயில்	வாங்கிப்	பார்த்
வியந்தார்.	வ கிற	வழியில்	ஒ 	தீவில்	விைலக் 	வாங்கிய 	என்பதற் 	ேமல்
அதிகமாக	அவரிடம்	ஒன் ம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளவில்ைல	அவன்.	அவ ம்
அதற் ேமல்	அைதப்	பற்றித்	 ண் க்	ேகட்கவில்ைல.	அவர்கள்	இ வ ம்
இவ்வா 	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	ஓட்ட ம்,	நைட மாகத்	 ள்ளிக்	ெகாண்
கனகமாைல	அங் 	வந்தாள்.	தந்ைத	மட் ம்தான்	அந்த	இடத்தில்	இ ப்பாெரன்ற
எண்ணத்தில்	 தந்திரமாகத்	 ள்ளிக்	 தித் 	வந்த	கனகமாைல,
மாரபாண் ய ம்	அங்கி ந்தைதப்	பார்த்த டன்	ெவட்கமைடந்தாள்.



"கனகமாைல!	 மாரபாண் யர்	உனக் த்	தமிழ்	ெசால்லிக்	ெகா த்தெதல்லாம்
நிைன 	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறாயா!	எல்ேலா க் ம்	சாதாரணமாக
ஆசிரியர்கள்	தாம்	கற்பிப்பதற் க்	கிைடப்பார்கள்.	உனக்ேகா	தமிழ்	ெமாழி	 ரக் ம்
பாண் 	நாட் 	இளவரேச	ஆசிரியராகக்	கிைடத்தார்.	இவைர	விட் விடாேத,
இன் ம்	என்ெனன்ன	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ேமா,	அவ்வளைவ ம்
இவர்	இங்கி க் ம்	ேபாேத	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண் 	வி "	என்றார்.

"இந்தச்	சில	ஆண் க க் ள்	நாேன	அைடயாளம்	கண் பி க்க	 யாதப
வளர்ந் 	விட்டாேள,	என்	மாணவி!	அந்த	நாட்களில்	நான்	ஒன்ைறச்	ெசால்லிக்
ெகா ப்பதற் 	 ன்	ஒன்ப 	ேகள்விகைளக்	ேகட் த்	திணறச்	ெசய்த	உங்கள்
ெபண்	இப்ேபா 	என்	 கத்ைதப்	பார்த் ப்	ேப வதற்ேக	ெவட்கப்ப கிறாள்."

"இவரிடம்	ேப வதற் 	ெவட்கெமன்ன	அம்மா?	இவர்	நம்	வீட் 	மனிதர்	மாதிரி.
அந்த	நாளில்	தமிழ்ச்	 வ ம்	ைக மாக	நான்	 ப்பிட்டா ம்	என்னெவன்
ேகட்காமல்	சதாகால ம்	இவைரேய	 ற்றிக்	ெகாண் ப்பாய்	நீ.	இப்ேபா
தி ெரன் 	என்ன	வந் விட்ட 	உனக் ?	நீ	 டக்	கலகலப்பாக	இவரிடம்
பழகாவிட்டால்	இவ க் 	வந்த	இடத்தில்	எப்ப த்தான்	ெபா 	ேபா ம்?"

" த்தப்	ெபாய்,	அப்பா!	இவர்	ெசால்வைத	நீங்கள்	நம்பேவ	நம்பாதீர்கள்.	நான்
ஒன் ம்	இவேரா 	ேபச	மாட்ேடெனன் 	ெசால்லவில்ைல.	ெபௗத்த	விஹாரத் க்
வழிபா 	ெசய்யப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த	ேபா 	இவ ம்	ேசனாபதி	தாத்தா ம்
திைரயில்	வந் 	ெகாண் ப்பைதப்	பார்த்ேதன்.	அப்ேபாேத	ந த்ெத வில்

நின் 	ெகாண் 	இவேரா 	எப்ப 	அப்பா	ேபச	 ம்?	இவரானால்	அங்ேகேய
ெத வில்	நின் 	ெகாண் 	என்ைனக்	ேகள்வி	ேகட் த்	 ைளத்ெத த்
விட்டார்"	என் 	ெபாய்க்	ேகாபத்தின்	சாயல்	திக ம்	 கத்ேதா 	படபடப்பாக
ம ெமாழி	 றினாள்.

"ஆ!	இப்ேபா தான்	உன்ைனக்	கனகமாைல	என் 	ஒப் க்	ெகாள்ள	 கிற .
க் த்தனமான	ேபச் ம்	 ப் ம்	உள்ள	ெபண்	தி ெரன் 	ஊைமயாக

நின்றால்	யா க் த்தான்	ேகாபம்	வரா ?"	என் 	அவைளப்	பார்த் க்	 றிவிட் ச்
சிரித்தான்	இராசசிம்மன்.	கனகமாைலக் 	அவ ைடய	 கத்ைத	ேந க் 	ேநர்
பார்ப்பதற் க்	 ச்சமாக	இ ந்த .	ஆனா ம்	பார்க்க	ேவண் ெமன்
ஆைசயாக ம்	இ ந்த .	இராசசிம்ம க் க்	கனகமாைலயிடம்	ஏற்பட்ட
கவர்ச்சிையக்	காதல்	என் 	ெசால்வதற்கில்ைல.	அ 	ஒ வைகக்	கவிைதக்
கவர்ச்சி.	இராசசிம்ம க் ச்	 ைவயான	பாடல்	கிைடத்தால்	ஏற்ப கிற	நிைற
ேபால்,	கனகமாைலயின்	நளினப்	 ன்னைகயில்	அவன்	காவியச்	 ைவையக்
கண்டான்.	தத் வேசன	அ கேளா 	உைரயா ம்	ேபா ம்,	சக்கேசனாபதிேயா
ேப ம்	ேபா ம்,	காசிப	மன்னேரா 	பழ ம்	ேபா ம்	மரியாைத ம்,	ெகௗரவ ம்



அவைனப்	ெபா ப் ள்ளவன்	என் 	நிைன ட் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தன.	ஆனால்,
கனகமாைலயின்	 ன்னைக	என் ம்	கவிைதையச்	 ைவக்க	ேந ம்	ேபாெதல்லாம்
அவன்	சி 	 ழந்ைதயாகி,	அந்தக்	காவிய	அழகில்	மயங்கித்	தன்
ெபா ப் க்கைள ம்	கவைலகைள ம்	மறந் 	வி கிறான்.	அந்த	மறதி	மயக்கம்
அப்ேபாைதய	 ழ்நிைலயில்	அவ க் த்	ேதைவயாக	இ ந்த .
அ ராத ரத் க் 	வந்த	 திதில்	இரண்ெடா 	நாட்கள்	தான்	அவ ம்,
கனகமாைல ம்	ஒ வைரெயா வர்	காணாம ம்,	ேபசாம ம்	நாணம்
திைரயிட் ந்த .	பின் 	அந்தப்	ெபண்ணாகேவ	வ வில்	கலகலப்ேபா 	பழகத்
ெதாடங்கி	விட்டாள்.	பைழயப 	தமிழ்ச்	 வ க ம்	ைக மாக	அவைனச்	 ற்றி
வரத்	ெதாடங்கினாள்.	அந்தக்	கன க்	கன்னிைகேயா 	மகிந்தைலக்	 ன்றின்
உச்சி	வைரயில்	ஏறிச்	 ற்றினான்.	அ ராத ரத் 	ஏரிகளில்	படகில்	ஏறிக்	ெகாண்
மிதந்தான்.	சிம்மகிரிக் ைக	ஓவியங்கைளப்	ேபாய்ப்	பார்த்தான்.

"நீங்கள்	ஏன்	எப்ேபா ம்	இந்தச்	சங்ைகக்	ைகயில்	ைவத் க்	ெகாண்ேட
ற் கிறீர்கள்?"	என் 	ஒ 	நாள்	கனகமாைல ம்	அவைனக்	ேகட் 	விட்டாள்.

"கனகமாைல!	இந்தச்	சங்கில்	நான்	என்ெறன் ம்	மறக்க	 யாத	ஒ 	இனிய
நிைன 	மைறந்தி க்கிற .	இ 	என்	ைகயில்	இல்லாவிட்டால்	மனம்	ஏைழயாகி,
நிைன கள்	 னியமாகி	விட்ட 	ேபால்	ஒ 	ெப ங்	 ைறபாட்ைட	உணர்கிேறன்
நான்"	என்றான்	உ க்கமாக.

ெவள்ளணி	விழா	 ந்த	சில	நாட்களில்	அவர்கள்	எல்ேலா ம்
ெபாலன்ன ைவக் ப்	பயணமானார்கள்.	அங்ேக	 மாரபாண் யனின்	நாட்கள்
கனமாைலக் த்	தமிழ்	கற்பிப்பதி ம்,	அவ ைடய	அ தத்தன்ைம	நிைறந்த
காவியச்	சிரிப்பில்	தன்	கவைலகைள	மறந் 	வி வதி ம்	கழிந்
ெகாண் ந்தன.	வனங்களி ம்,	மைலகளி ம்	அந்தக்	கவிைதப்	ெபண்ேணா
ற்றினான்	அவன்.	அப்ப ச்	 ற் வ 	அவ க் ப்	ெப ைமயாக	இ ந்த .	ஒ

நாள்	மாைல	கனகமாைல ம்,	அவ ம்	ஒ 	ெபௗத்த	விஹாரத் க் ப்	ேபாய்
வழிபா 	ெசய் 	விட் 	இ ட் கிற	ேநரத் க் 	அரண்மைனக் த்	தி ம்பி
வந்தார்கள்.	அப்ப 	வந்த	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	சக்கேசனாபதி	அவசரமாக
ஓ 	வந் ,	"இளவரேச!	நான்	அன் 	'தமனன்	ேதாட்டத் 'க்	கப்பல்	 ைற
ஊழியர்களிடம்	எச்சரித் விட் 	வந்த 	நல்லதாகப்	ேபாயிற் .	ேநற் த்	தமிழ்
நாட்ைடச்	ேசர்ந்த	கப்பல்	ஒன்ைற	அங்ேக	த த் 	நி த்தியி க்கிறார்களாம்.
அதில்	சந்ேதகப்படத்தக்க	ஆட்க ம்	இ க்கிறார்களாம்.	தகவல்	வந்தி க்கிற "
என் 	இராசசிம்மனிடம்	 றினார்.
----------	
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ெசம்பவழத்	தீவில்	மதிவதனி	என்ற	ெபண்ணிடம்	விைடெபற் க்	ெகாண்
றப்பட்ட	பின் 	ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	அந்தப்	ெபண்	தங்களிடம்	 றிய
ஒ 	 க்கியமான	ெசய்திையப்	பற்றிேய	ேபசிக்	ெகாண் ந்தனர்.	 த்தன்
ஒன் ம்	ேபசாவிட்டா ம்,	அவர்கள்	இ வ ம்	ேப வைதெயல்லாம்	அ கிலி ந்
உற் க்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தான்.

"அம்மணி!	அந்தப்	ெபண்	மதிவதனி	 வைதக்	ேகட்டதிலி ந் 	எனக் ச்
சந்ேதகமாகேவ	இ க்கிற .	ஒ 	இைளஞன்	இரண்டாயிரம்	ெபாற்கழஞ் கள்
ெகா த் ச்	சங் 	வாங்கிக்	ெகாண் 	ெசன்றதாக	அவள்	 றிப்பிட்டாள்
அல்லவா?	அப்ப 	வாங்கிச்	ெசன்றவர்	நம் ைடய	இளவரசராக	இ க்கலாெமன்
நான்	நிைனக்கிேறன்.	 மாரபாண் ய க் 	அப்ப 	ஒ 	பண் 	உண் .
அழ ணர்ச்சி ம்	கைல	 க்க ம்	அவ க் 	அதிகம்.	ஒ 	ெபா ள்
அவ ைடய	மனத் க் ப்	பி த் 	விட்டதானால்	அதன்	விைல	மதிப்ைப	எவ்வள
உயர்வாக்க ம்	அவர்	தயாராகி	வி வார்!"	என் 	கப்பலில்	ேபாய்க்	ெகாண் க் ம்
ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழியிடம்	தன்	சந்ேதகத்ைதத்	ெதரிவித்தான்	ேசந்தன்.

"நீங்கள்	ெசால்வ 	ேபாலேவ	எனக் ம்	ஒ 	சந்ேதகம்	ஏற்பட்ட .	அந்த	இைளஞர்
எப்ப 	இ ப்பாெரன் 	நீங்க ம்	நா ம்	அைடயாளம்	ேகட்க	ஆரம்பித்த	உடேனேய
அந்தப்	ெபண்	வாைய	 க்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டாேள!"

"அவள்	சாமர்த்தியக்காரப்	ெபண்	அம்மணீ!	பிற ைடய	வாயிலி ந்
இரகசியங்கைள	அறிந் 	ெகாண் 	வ கிற	திறைம	எனக் 	அதிகம்	என்
தங்கள்	தந்ைதயாரிடம்	நல்ல	ெபயர்	வாங்கிய	என்ைனேய	ஏமாற்றிவிட்டாேள	அந்தப்
ெபண்!"	என் 	ேசந்தன்	 றிய	ேபா 	பக்கத்தில்	அைமதியாக	நின் 	ேகட் க்
ெகாண் ந்த	 த்தன்	சிரித் 	விட்டான்.

"ஐயா!	சாமர்த்தியசாலிகள்,	அறிவாளிகள்	எல்ேலா ம்	அேனகமாகப்
ெபண்பிள்ைளக க் 	 ன்னால்	ஏமாந் 	ேபாகிறவர்களாகத்தான்	இ ப்பார்கள்"
என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசால்லிவிட் 	ேசந்தன்	அ ப்பதற் க்	ைகைய	ஓங்கிக்
ெகாண் 	வ வைத	எதிர்பார்க்கிறவைனப்	ேபாலப்	பயந் 	ஒ ங்கினான்	அவன்.

"ெபாட்ைடப்	பயேல!	வரவர	உனக் 	வாய்க்ெகா ப் 	அதிகமாகி	விட்ட .	நாக்
ளிர்த் 	விட்ட .	மட் மரியாைத	இல்லாமலா	ேப கிறாய்?"	என் 	ேசந்தன்
ப்பா 	ேபாட்டான்.	" த்தா!	நாங்கள்	 க்கியமான	ெசய்தி	ஒன்ைறப்	பற்றி

இப்ேபா 	ேபசிக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	சமயம்	ெதரியாமல்	நீ	ஏதாவ



க்கிட் ப்	ேபசி	ேநரத்ைத	வீணாக்காேத"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழி	 த்தைனக்
க ந் 	ெகாண்டாள்.	 த்தன்	அடங்கி	நின்றான்.	அவ ைடய	ேபச் 	ேமேல
ெதாடர்ந்த .	ேசந்தன்	மிக	மிக	அந்தரங்கமானவற்ைறெயல்லாம்
மகாமண்டேல வரரின்	 தல்வியிடம்	விவரிக்கலானான்.

"அம்மணி!	விைரவாக ம்,	திட்டமிட் க்	ெகாண் 	ெசய்ய	ேவண் ய	ெசயல்கள்
இனிேமல்	தான்	நம்ைம	ெந ங் கின்றன.	விழிஞத் க் ம்	இலங்ைகக் ம்
இைடயி ள்ள	ெதாைலவில்	ஏறக் ைறய	சரிபாதிக் 	ேமல்	கடந் 	விட்ேடாம்.
மகாமண்டேல வர ம்,	மகாராணியா ம்	ஒவ்ெவா 	நா ம்	நாம்
மாரபாண் யைர	அைழத் க்	ெகாண் 	வ வைத	எதிர்பார்த் க்

காத்தி ப்பார்கள்.	இளவரசைர	அைழத் 	வ வதற்காக	நாம்	தான்	அ ப்பப்
பட் க்கிேறாம்	என்ற	விவரம்	மகாராணியா க் த்	ெதரியா .	ஆனால்
இளவரசைர	அைழத் க்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்ப்ப 	தம்	ெபா ப்ெபன் 	உங்கள்
தந்ைத	மகாராணியா க் 	வாக் தி	அளித்தி க்கிறார்.	இன்ெனா 	பரம
இரகசியமான	ெசய்திைய ம்	இப்ேபா 	நான்	உங்களிடம்	ெசால்லப்	ேபாகிேறன்.
உங்கள்	தந்ைதக் 	இப்ேபா 	மைற கமாக	எதிரிகள்	அதிகமாக	இ க்கிறார்கள்.
தளபதி	வல்லாளேதவ க் க்	காரணம்	 ற யாத	ஒ வைக	ெவ ப் 	உங்கள்
தந்ைத	ேமல்	ஏற்பட் க்கிற .	உங்கள்	தந்ைதயின்	ஒவ்ெவா 	ஏற்பா கைள ம்
மைற கமாகத்	தகர்த் 	அவமானப்ப த் வதற் த்	தளபதி	 யற்சி	ெசய்கிறான்.
இந்த	 யற்சியில்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	மகர	ெந ங் ைழக்காதனின்
ஒத் ைழப் ம்	மிக	இரகசியமாகத்	தளபதிக் க்	கிைடத் க்	ெகாண் க்கிற .
அரண்மைனயில்	நடந்த	 ட்டத் க் ப்	பின் 	 ற்றத்	தைலவர்க ம்	உங்கள்
தந்ைத	ேமல்	அதி ப்தி	அைடந்தி க்கிறார்கள்.	ேவெறா வராயி ந்தால்
இவ்வள 	எதிர்ப் கைளத்	தாங்கிக்	ெகாண் 	இ க்கேவ	இயலா ,	அம்மணி!
என்	மதிப்பிற் ரியவ ம்,	உங்கள்	தந்ைத மாகிய	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றி
நிைனக் ம்	ேபா 	நான்	ேகள்விப்பட் க் ம்	விேநாதமான	பறைவையப்
பற்றித்தான்	எண்ணத்	ேதான் கிற .	ேமைலக்	கடலின்	தீ களில்
ெந ந் ரத் க் 	அப்பா ள்ள	ேதசங்களில்	'ெந ப் க்	ேகாழி'	என்ற	ெபயரில்
விந்ைதயானெதா 	தீப்பறைவ	இ க்கிறதாம்.	அ 	கங் கங்காக	ெந ப் த்
ண் கைள	வி ங்கினாெலாழிய	அதற் 	வயி 	நிைறயாதாம்.	அந்தத்

தீப்பறைவையப்	ேபால்	ெவம்ைம ம்	ெகா ைம ம்	நிைறந்த	எதிர்ப் கைளெயல்லாம்
வி ங்கி	ஏப்பம்	விட் 	விட் ப்	பசியாறி	வளர்ந் 	ெகாண் க்கிறார்
மகாமண்டேல வரர்.	உங்கள்	தந்ைத	நம்ைம	இலங்ைகக் 	அ ப் கிற	விவரம்
ெதரிந்தி ந்தால்,	தளபதி	அைதத்	த க்க ம்	ஏதாவ 	 ழ்ச்சி	ெசய்தி ப்பான்.
அரண்மைனயில்	நடக்கிற	எந்த	அந்தரங்கமான	ெசய்தி ம்	தன்	கா க் 	எட்டச்
ெசய் 	ெகாள்கிற	அள க் 	வசதி ள்ளவன்	தளபதி."

"அ 	எந்த	வசதிேயா?"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழி	இைடமறித் க்	ேகட்டாள்.



"உங்க க் த்	ெதரிந்தி க் ம்	என் 	நிைனக்கிேறன்	அம்மணீ!	தளபதி
வல்லாளேதவ க் 	ஒ 	தங்கக	இ க்கிறாள்;	எமகாதகப்	ெபண்	பிள்ைள	அவள்.
'மகாராணிக் த்	 ைணயாக	அரண்மைனயில்	தங்கியி க்கிேறன்'	என் 	ேபர்
ெசய் 	ெகாண் ,	அரண்மைனயில்	நடக் ம்	ஒவ்ெவா 	காரியத்ைத ம்
உளவறிந் 	ெகாண் க்கிறாள்	அந்தப்	ெபண்."

"பகவதி	தாேன?	அந்தப்	ெபண்ைண	நான்	சி வயதில்	பார்த்தி க்கிேறன்.	அவள்
இப்ேபா 	அவ்வள 	சாமர்த்தியக்காரியாகி	விட்டாளா?"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழி
நாராயணன்	ேசந்தைனக்	ேகட்ட	ேபா 	 த்தன்	'அச்'	என் 	இைரந் 	ஒ 	 ம்மல்
ம்மினான்.	ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	தங்கள்	ேபச்ைச	நி த்திக்	ெகாண்
த்தைன	ஒ 	கணம்	 ர்ந் 	ேநாக்கினார்கள்.	 த்தன்	உடேன	ேவ 	எங்ேகா

கவனிப்ப 	ேபால்	பார்ைவைய	ேவ 	 றம்	தி ப்பிக்	ெகாண்டான்.	ேசந்தன்
ழல்வாய்ெமாழியின்	காத ேக	ெந ங்கி,	"அம்மணீ!	ஊர்	ேபர்	ெதரியாத	இந்தப்

பயைலப்	பக்கத்தில்	ைவத் க்	ெகாண் 	நாம்	இ வ ம்	எைதெயைதேயா	ஒளி
மைறவின்றிப்	ேபசிக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	எனக் 	என்னேவா
ெதாடக்கத்திலி ந்ேத	இவன்	ேமல்	நம்பிக்ைகயில்ைல"	என் 	ெமல்லச்
ெசான்னான்.

" த்தா!	இப்ேபா 	இங்ேக	உனக் 	ஒ 	காரிய ம்	இல்ைல.	நீ	ேமல்	தளத்தில்
ேபாய்	இ .	உன்	உதவி	எதற்காவ 	ேதைவயானால்	நான்	உன்ைனக்	 ப்பி கிேறன்"
என் 	 ழல்வாய்ெமாழி	அவ க் க்	கட்டைளயிட்டாள்.	 த்தன்	அந்த
இடத்திலி ந் 	ேமல்	தளத் க் ப்	ேபாக	மனமில்லாதவைனப்	ேபால்	தயங்கித்
தயங்கி	நடந் 	ப ேயறிச்	ெசன்றான்.

"அம்மணி!	இந்தப்	பிள்ைளயாண்டானால்	நமக் க்	ெக தல்கள்	தான்	வ ேம
ஒழிய	நன்ைமயில்ைல	என் 	என்	மனத்தில்	ஏேதா	 றளி	ெசால்கிற .	நம்ைம
ஏமாற்றக்	 ய	மர்மமான	அம்சம்	ஏேதா	ஒன் 	இவனிடம்	இ க்கிற .	நீங்கள்
மட் ம்	ஒ 	வார்த்ைத	'சரி'	என் 	ெசால்லிவிட்டால்	நாைளக்ேக	ந வழியில்
ஏதாவ 	ஒ 	தீவில்	இவைன	இறக்கி	விட் வி ேவன்.	இவன்	நம்ேமா 	இலங்ைக
வைர	வந் 	இறங் வதில்	எனக் ச்	சம்மதேம	இல்ைல.	நாம்	ேபாகிற	காரியத்தின்
இரகசியம்	இவனால்	ெவளியாக ம்	 ம்"	என் 	ேசந்தன்	ெசான்ன	ேபா
அதற் 	இணங்கி	விடலாமா,	ேவண்டாமா	என் 	 ழல்வாய்ெமாழி	மனப்
ேபாராட்டத் க்கிடமானாள்.	அந்தச்	சமயத்தில்	ேமல்	தளத் க் 	ஏ கிற	ப யின்
தி ப்பத்தில்	அடக்கிக்	ெகாள்ள	 யாமல்	யாேரா	 ம் கிற	ஒலி	ேகட் 	ேசந்தன்
விைரவாக	நடந் 	ேபாய்ப்	பார்த்தான்.	 த்தன்	அந்த	இடத்திேலேய	தி ப்பத்தின்
தல்	ப யில்	நின் 	ஒட் க்	ேகட் க்	ெகாண் ப்பைதப்	பார்த்த ம்

ேசந்த க் க்	ேகாபம்	அளவின்றிப்	ெபாங்கிய .

"ெபாட்ைடப்	பயேல!	ஒட் க்	ேகட் க்	ெகாண்டா	நிற்கிறாய்	இங்ேக?"	என் 	அவன்



இைரயத்	ெதாடங்கிய	ேபா ,	தடதடெவன் 	ப ேயறி	ேமேல	ஓ னான்	 த்தன்.
இந்த	நிகழ்ச்சிையப்	பார்த்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழிக் க்	 ட	மனம்	மாறிவிட்ட .
அந்தப்	பிள்ைளயின்	ேமல்	அவ க் 	உண்டாகியி ந்த	சிறி 	நல்ல	எண்ண ம்
ேபாய்	விட்ட .

"உங்கள்	வி ப்பம்	ேபாலேவ	கப்பலிலி ந் 	இறக்கி	விட் 	வி ங்கள்.	ஆனால்
எனக் 	ஒன் 	ேதான் கிற .	அந்த	வாலிபன்	விழித்தி க் ம்	ேபா 	கீேழ
இறக்கி	விட	ேநர்ந்தால்	அவ ைடய	எதிர்ப்ைப ம்	கலகம்	 தலிய	வம் கைள ம்
சமாளிக்க	ேவண் யி க் ம்.	அதனால்	இரவில்	அவன்	 ங்கிக்	ெகாண் க் ம்
ேபா 	கா ம்	கா ம்	ைவத்தாற்ேபால்	நம்	ஆட்களிடம்	ெசால்லிப்	ப க்ைகேயா
அப்ப ேய	 க்கி	ஏதாவ 	ஒ 	தீவில்	ைவத் விட	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்"	என்றாள்
ழல்வாய்ெமாழி.	அன்றிரேவ	அைதச்	ெசய் 	வி வதாக	மகாமண்டேல வரரின்
தல்வியிடம்	ஒப் க்	ெகாண்டான்	ேசந்தன்.	ஆனால்	அன்றிர 	ேசந்தனின்	 ழ்ச்சி
பலிக்காதப 	 த்தன்	தப்பித் க்	ெகாண்டான்.	கீழ்த்தளத்திலி ந்த
ழல்வாய்ெமாழியின்	அலங்கார	அைறக் ள்	ப த் க்	ெகாண் 	கதைவ ம்

உட் றமாகத்	தாழிட் க்	ெகாண் 	விட்டான்	அவன்.	 ழல்வாய்ெமாழி
ன்னதாகேவ	ப த் த்	 ங்கிவிட்டதால்	அவ க் 	இெதான் ம்	ெதரியா .

அைறக்	கதைவ	இ த் க்	 த்தைன	ெவளிேயற்ற	 யன்றால்
ழல்வாய்ெமாழியின்	 க்கம்	ெகட் வி ேமா	என்பதற்காகச்	ேசந்தன்	அன்றிர

அந்த	 யற்சிையக்	ைகவிட் விட்டான்.	ம நாள்	காைல	கப்பல்	இலங்ைகக்
கைரைய	ெந ங்கிக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	ேசந்தன்,	 ழல்வாய்ெமாழி,	 த்தன்
யா ேம	எதிர்பார்த்தி க்க	 யாத	ஒ 	நிகழ்ச்சி	நடந் 	விட்ட .	கப்பல்	மீகாமன்
' ய்ேயா	 ைறேயா'ெவன் 	அலறிக்	ெகாண் 	கீழ்த்தளத் க் 	ஓ 	வந்தான்.
ேசந்தன்,	 ழல்வாய்ெமாழி,	 த்தன்	 ன் 	ேப ம்	அங்ேக	இ ந்தனர்.

"ஐேயா!	கப்பைலத்	த த் 	நி த்தி	விட்டார்கள்.	இந்த	அநியாயத்ைத	வந்
பா ங்கள்"	என் 	மீகாமன்	 ைறயிட்டான்.	ேபச் 	 வாரசியத்தில்	ஈ பட் ப்
ேபாயி ந்த	அந்த	 வ ம்	அப்ேபா 	தான்	கப்பல்	நின் 	ேபாயி ப்பைதக்
கவனித் 	உணர்ந்தார்கள்.	உடேன	மா மிையப்	பின்	ெதாடர்ந் 	 ழல்வாய்ெமாழி
உள்பட	 ன் 	ேப ம்	ேமல்	தளத் க் 	ஏறி	ஓ னார்கள்.

அந்தக்	கப்பைலச்	 ற்றி ம்	ஐந்தா 	பட கள்	வழிைய	மைறப்ப 	ேபால
வைளத் க்	ெகாண் 	நின்றன.	அந்தப்	பட களில்	ஆ தபாணிகளாக	 ரட்
வீரர்கள்	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.	அவர்க ைடய	ேதாற்றத்திலி ந் ம்,	அந்தப்
பட களில்	கட் யி ந்த	சி 	சி 	ெகா களிலி ந் ம்	அந்த	வீரர்கள்	ஈழநாட் க்
கடற்பைடையச்	ேசர்ந்தவர்கெளன் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	நிதானித் ப்	 ரிந்
ெகாண்டான்.

"அம்மணீ!	ஏேதா	சில	காரணங்க க்காகக்	கப்பல்கைளச்	ேசாதைன



ெசய்கிறார்கள்	ேபாலி க்கிற .	இவர்கெளல்லாம்	ஈழநாட் க்	கடற்பைட	வீரர்கள்"
என் 	பீதி	கலந்த	 ரலில்	 ழல்வாய்ெமாழியிடம்	ெசான்னான்	ேசந்தன்.
ழல்வாய்ெமாழி	 த்தைன	விசாரிக்கத்	ெதாடங்கிவிட்டாள்.	" த்தா!	ஈழ	நாட்

நைட ைறக ம்,	கடற்பயண ம்	எனக் 	நன்றாகத்	ெதரி ெமன் 	அப்ேபா
ெப ைமய த் க்	ெகாண்டாேய,	இெதல்லாம்	என்ன?	நம் ைடய	கப்பைல
எதற்காக	இந்த	வீரர்கள்	இப்ப த்	த த் 	நி த்தியி க்கிறார்கள்?	ஏன்
ஊைமயாக	நிற்கிறாய்?	பதில்	ெசால்ேலன்."

த்தன்	என்ன	பதில்	ெசால்வெதன் 	ெதரியாமல்	'தி 	தி 'ெவன் 	விழித்தான்.
அவ க் த்	ெதரிந்தால்	தாேன	ெசால்வதற் !	ஆரம்பத்தில்	கப்பலில்	இடம்
பி ப்பதற்காக	அளந்த	ெபாய்	இவ்வள 	 ரத் க் த்	தன்ைனப்	பாதிக் ெமன்
ெதரிந்தி ந்தால்	அவன்	அந்தப்	ெபாய்ையச்	ெசால்லியி க்கேவ	மாட்டான்.

"கப்பல்	 றப்ப ம்	ேபாேத	அபச னம்	மாதிரி	இந்தப்	பயல்	வந் 	வம்
பண்ணினான்.	அப்ேபாேத	இ 	மாதிரி	ஏதாவ 	ெதால்ைல	வ ெமன் 	நான்
நிைனத்ேதன்"	என் 	ேசந்தன்	படபடப்ேபா 	 த்தைன	ேநாக்கிச்	சீறினான்.
ழல்வாய்ெமாழி	சினம்	ெபாங்கப்	பார்த்தாள்.	எல்ேலா ைடய	ேகாப ம்
த்தனின்	ேமல்	தி ம்பி	அ கள்	உைதகளாக	உ ெவ ப்பதற் 	இ ந்த

சமயத்தில்	அப்ப 	நடக்க	விடாமல்	ஈழ	நாட் 	வீரர்கெளல்லாம்	கப்ப க் ள்	ஏறி
வந் 	கவனத்ைத	தன்	பக்கம்	தி ப்பிக்	ெகாண்டார்கள்.

"இந்தக்	கப்பல்	எங்ேக	இ ந் 	வ கிற ?"	ேசந்தைனப்	பார்த் 	அதிகார
மி க் டன்	இப்ப க்	ேகட்டார்கள்,	கப்ப க் ள்	ஏறி	வந்த	கடற்பைட	வீரர்கள்!

ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்லலாமா,	ேவண்டாமா	என்ற	பாவைனயில்	ேசந்தன்
ழல்வாய்ெமாழியின்	 கத்ைதப்	பார்த்தான்;	 ழல்வாய்ெமாழி	 த்தனின்
கத்ைதப்	பார்த்தாள்;	 த்தன்	கடைலப்	பார்த்தன்.	இந்த	ெமௗனம்	ேகள்வி

ேகட்டவர்க க் 	எரிச்சைல	 ட் ய .

"இந்தா,	ஐயா!	 ன் மிக்காரேர!	உம்ைமத்தான்	ேகட்கிேறாம்.	பதில்	ெசால் ம்"
என் 	க ைமயான	 ரலில்	மீண் ம்	ேகட்டார்கள்	அவர்கள்.	ேசந்தன்	பதில்
ெசான்னான்.	"கப்பல்	விழிஞத்திலி ந் 	வ கிற !"

"என்ன	காரியமாக	வ கிறேதா?"

"ெசாந்தக்	காரியமாக."

"எங்களிடம்	எைத ம்	மைறக்காமல்	ெசால்லிவிட	ேவண் ம்.	இல்லாவிட்டால்
வ த்தப்பட	ேநரி ம்."



"மைறப்பதற் 	எங்களிடம்	ஒன் மில்ைல."

"அப்ப யானால்	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	யார்?	என்ன	காரியமாக	ஈழநாட் க் ப்
றப்பட் ர்கள்	என்பைதெயல்லாம்	உடேன	 ங்கள்.

இந்தக்	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்லாமல்	ம ப ம்	 ழல்வாய்ெமாழியின்
கத்ைதப்	பார்த்தான்	ேசந்தன்.	 ழல்வாய்ெமாழி	அந்த	வீரர்கைள	ேநாக்கித்
ணிேவா 	ேகட்டாள்:	"நீங்கள்	எங்க ைடய	கப்பைலத்	த த் 	நி த்திக்

ெகாண் 	எங்கைள	இவ்வா 	மிரட் வ 	அநாகரிகமாக	அல்லவா	இ க்கிற ?
நாங்கள்	யாராயி ந்தால்	என்ன?	நாங்கள்	என்ன	காரியமாக	ஈழநாட் க்
வந்தி க்கிேறாம்	என்பைத	உங்களிடம்	ெசால்லேவண் ய	அவசியமில்ைல!"

அவள்	சினத்ேதா 	படபடப்பாக	எதிர்வாதம்	 ரிந்தைதக்	ேகட்ட ம்	வீரர்கள்
இன் ம்	ஆத்திரம்	அைடந்தனர்.

"எங்கள்	ேமல்	ஆத்திரப்பட் ப்	பயனில்ைல,	அம்மா!	ஈழ	மண்டலத் 	மகா
ேசனாபதியின்	உத்தர ப்ப 	நாங்கள்	இந்தக்	கப்பைல	இப்ேபா 	ைகப்பற் கிேறாம்.
எங்கள்	கண்காணிப்பில்	அப்ப ேய	இந்தக்	கப்பைலச்	ெச த்திக்	ெகாண்
ேபாய்த்	தமனன்	ேதாட்டத் த்	 ைறயில்	நங் ரம்	பாய்ச்சி	நி த்தி	வி ேவாம்.
எங்கள்	மகாேசனாபதி	வந் 	பரிேசாதித் 	விசாரைண	ெசய்கிறவைர	யா ம்
இந்தக்	கப்பலிலி ந் 	கீேழ	இறங்க	விடமாட்ேடாம்."

"கப்பலிேல	சிைற	ைவத் ப்	பார்ப்பதற் 	நாங்கள்	ெகாள்ைளய த் 	விட்ேடா,
ெகாைலக்	 ற்றம்	ெசய் 	விட்ேடா	இங் 	ஓ 	வர	வில்ைலேய?"	என்
அைமதியாக	நின் 	ெகாண் ந்த	 த்த ம்	ெகாதிப்பைடந் 	ேகட்டான்.
அவர்கள்	அந்தக்	ேகள்விையக்	காதில்	வாங்கிக்	ெகாண்டதாகேவ	ெதரியவில்ைல.
பட கைள ம்	கப்பல்கைள ம்	தங்கள்	ெபா ப்பில்	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாய்த்
தமனன்	ேதாட்டத் த்	 ைறயில்	நி த்தினார்கள்.	கப்பைலச்	 ற்றி ம்	யா ம்
ெவளிேயற	 யாமல்	வீரர்கள்	காவல்	நின் 	ெகாண்டனர்.	கப்பல்	பி த் க்
ெகாண் 	வரப்பட்ட	ெசய்தி	உடேன	ஈழநாட் ப்	பைடத்தைலவ க்
அ ப்பப்பட்ட .	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	ேசந்த ம்	ேமல்தளத்தில்	நின்
த்தைனத்	திட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.
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யாரிடேமா	காண்பிக்க	ேவண் ய	ேகாபதாபங்கைளெயல்லாம்	தங்க டன்
அகப்பட் க்	ெகாண்ட	 த்தனிடம்	காண்பிக்க	ஆரம்பித் 	விட்டார்கள்	ேசந்த ம்
ழல்வாய்ெமாழி ம்.	 த்தன்	இ தைலக்	ெகாள்ளி	எ ம் 	ேபால்	தவித்தான்.

இன் ம்	சில	நாழிைககளில்	அவர்கள்	ேபசிப்	ேபசித்	தன்ைன	உயிேரா
சித்திரவைத	ெசய் 	வி வார்கேளா	என் 	நிைனத் 	அஞ் கிற	அள க்
அவைனப்	பாடாய்ப்	ப த்திவிட்டார்கள்.	தன்	' ட் '	ெவளிப்பட் 	அவர்களிடம்
அகப்பட் க்	ெகாண்டால்	என்ன	ஆ ேமா	என்ற	பய ம்	 த்த க் 	ஏற்பட்
விட்ட .	ஈழ	மண்டலப்	பைடத்	தைலவர்	வந் 	விசாரைண	ெசய் ம்	 ன்ேப
ழல்வாய்ெமாழி ம்,	ேசந்த ம்	தன்ைன	இன்னாெரன் 	 ரிந் 	ெகாள்ள

ேநர்ந்தால்	தனக் 	அ 	ெப த்த	அவமானமாகிவி ம்	என்பைதக்	' த்தன்'
உணர்ந் 	ெகாண்டான்.	அப்ப யில்லாமல்	பைடத்தைலவர்	வந் 	விசாரைண
ெசய்த	பின்	அகப்பட் க்	ெகாண்டா ம்	அவமானம்	தான்.	ேம ம்,	 ன் ட் ேய
அந்தக்	கப்பலிலி ந் 	தப்பிக்	கைரேயறினால்	அதனால்	' த்த க் '	எவ்வளேவா
நன்ைம	உண் .

' த்தன்'	ேநரம்	எப்ேபா 	வாய்க்கப்	ேபாகிறெதன் 	எதிர்	பார்த் க்
ெகாண் ந்தான்.	அவன்	சிந்தைன	 ர்ைமயாகித்	தப் ம்	வழிகைள
ஒவ்ெவான்றாகச்	சிந்தித்த .	சாத்திய	அசாத்தியங்கைள	ஆராய்ந்த .	சற்ேற
அதிகமான	 ணிச்ச ம்	உண்டாகியி ந்த .	தப் வதற்காக	எப்ப ப்பட்ட
காரியத்ைத	ேவண் மானா ம்	ெசய்வதற் 	உ தி	 ண் ந்தான்	அவன்.
நண்பகலில்	உச்சி	ெவயில்	ெகா ைமயாக	இ ந்த .	கைரயிலி ந்த	காட் ன்
காற் ம்,	நீரின்	 ளிர்ச்சி ம்	அந்த	ெவம்ைமையச்	சிறி 	தணிக்க	 யன்றன.
அப்ேபா 	 த்தன்	தப் வதற் 	ஒ 	சரியான	சந்தர்ப்பம்	கிைடத்த .	எல்ேலா ம்
உண 	உட்ெகாண் 	 த் 	சிறி 	ேநரம்	தான்	ஆகியி ந்த .	உண்ட	மயக்கம்
ெதாண்ட க் ம்	உண் 	அல்லவா?	ேசந்தன்	ேமல்தளத்தில்	உட்கார்ந்
ெகாண் ந்த	இடத்திேலேய	ஒ 	பாய்மரக்	கம்பத்தில்	சாய்ந் 	ெகாண் 	காைல
நீட் க்	கண்ணயர்ந்தி ந்தான்.	 ழல்வாய்ெமாழி	கீழ்த்	தளத்திலி ந்த	தன
அைறக் ள்	இ ந்தாள்.	மற்றக்	கப்பல்	ஊழியர்கள்	எல்ேலா ம்	ேசந்தைனப்
ேபாலேவ	ேமல்தளத்தில்	அயர்ந் 	ேபாய்க்	கிடந்தார்கள்.	இந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைத
எதிர்பார்த் த்	 ங்காமல்	உட்கார்ந்தி ந்த	ஆள்	 த்தன்	ஒ வன்	தான்.

ஒ 	திடமான	 டன்	அவன்	எ ந்தான்.	ஓைசப்படாமல்	அ ேமல்	அ ைவத்
ெமல்ல	நடந் ,	கீழ்த்தளத் க் 	இறங்கிப்	ேபானான்.	 ழல்வாய்ெமாழியின்	அைற
திறந் தான்	இ ந்த .	 த்த க் 	உடம்ெபங் ம்	வியர்த்த .	ஒ 	ைகயால்
வாளின்	 னிையப்	பற்றிக்	ெகாண்ேட	ஓரமாக	ஒ ங்கி	நின் 	ெம வாகத்



தைலைய	நீட் 	அைறக் ள்	எட் ப்	பார்த்தான்.	 ழல்வாய்ெமாழி	ப த் த்
ங்கிக்	ெகாண் ந்தாள்.	 த்தன்	வி ட்ெடன் 	அந்த	அைறக் ள்	 ைழந்

கதைவ	உட் றத்தில்	தாழிட் க்	ெகாண்டான்.	அந்த	அைறயில்	ஒ 	 ைலயில்
இ ந்த	ெபரிய	தந்தப்	ெபட் ையத்	திறந்தான்.	ெபட் க் ள்	மகாமண்டேல வரரின்
அ ைமக்	 மாரிக் ச்	ெசாந்தமான	பட் ப்	 டைவக ம்,	மற்ற	அலங்காரப்
ெபா ள்க ம்	அ க்க க்காக	இ ந்தன	அவற்றில்	ஒ 	 டைவைய ம்	பட் க்
கவச ம்	எ த் க்	ெகாண் 	 ழல்வாய்	ெமாழியின்	 க்கம்	கைலந் 	அவள்
எ ந் விடாமல்	ெம வாக	நடந் 	அேத	அைறயின்	ஒ க் ப் றமான	இடம்
ஒன்றில்	ேபாய்	மைறந்தான்	 த்தன்.

அவன்	மைறந்த	இடம்	ெபண்கள்	கப்பலில்	தங்கைள	அலங்கரித் க்
ெகாள்வதற்காக	மைறவிடம்	ேபால்	பட் த்	திைரகளால்	த க்கப்பட் ந்த
ஒ க்கிடமா ம்.	அவன்	அந்தத்	திைர	மைறவில்	ேபான	சிறி 	ேநரத் க்ெகல்லாம்
தற்ெசயலாக	விழித் க்	ெகாண்ட	 ழல்வாய்ெமாழி	ப க்ைகயில்	எ ந்தி ந்
உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்.	தான்	காற் க்காகத்	திறந் 	ைவத் விட் ப்	ப த் க்
ெகாண்ட	அைறக்	கதைவ	எப்ேபா 	யார்	உட் றம்	வந் 	தாழிட் க்க	 ெமன்ற
சந்ேதகம்	அவ க் 	ஏற்பட்ட .	ப க்ைகயில்	உட்கார்ந்தப ேய	அைறக் ள்	நான்
பக்க ம்	ேமேலாட்டமாகப்	பார்த் 	ேவ 	யா ம்	தன்	அைறக் ள்	இல்ைலெயன்
தீர்மானித்தாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	ஆனால்	அேத	சமயம்	தன் ைடய
'கலிங்கங்'க ம்	(ஆைடக ம்)	அலங்காரப்	ெபா ள்க ம்	அடங்கிய	தந்தப்	ெபட்
திறந் 	கிடந்தைதப்	பார்த்த டன்	அவ ைடய	சந்ேதக ம்,	பய ம்	ேம ம்
வளர்ந்தன.	அவள்	 க் 	ேநேர	பின் றம்	தான்	அந்த	மைறவிடம்	இ ந்த .
எ ந்தி ந் 	வாசல்	கதைவத்	திறந் 	ேசந்தைனயாவ ,	 த்தைனயாவ
ப்பிட் 	அைறைய	நன்றாகச்	 ற்றிப்	பார்க்கச்	ெசால்லலாெமன் 	நிைனத்தாள்
ழல்வாய்ெமாழி.

எ ந்தி ப்பதற்காகப்	ப க்ைகயிலி ந் 	வல 	காைல	எ த் 	ைவத்தாள்	அவள்.
தி ெரன் 	பின்பக்கமி ந் 	இ 	ெமன்ைமயான	ைககள்	 ரட் த்தனமாக	அவள்
வாையப்	ெபாத்தின.	பயந் 	வீறிட் 	'ஓ'ெவன் 	 க் ரலிட	நிைனத்தால்
ழல்வாய்ெமாழி.	 யவில்ைல.	அவள 	ெமன்ைமயான	ெபான்னிற	உடல்

பயத்தால்	ந ங்கிய .	கண்விழிகள்	பி ங்கின.	தைலையச்	சிரமப்பட் த்	தி ப்பிப்
பின் றம்	பார்த்தாள்.	வனப்ேப	வ வமாக	ஒ 	ெபண்	நின் 	ெகாண் 	அவைள
அந்தப்	பா 	ப த்திக்	ெகாண் ந்தாள்.	அந்தப்	ெபண்	உ த்தியி ந்த
பட் ப் டைவைய ம்,	கச்ைசைய ம்	(மார்பணி)	 ழல்வாய்ெமாழி	கவனித்தாள்.
அைவ	தன்	ெபட் யிலி ந் 	எ க்கப்பட்டைவ	என் 	ெதரிந்த .	'ஒ
ெபண் க்கா	அவ்வள 	 ணி ?	ஒ 	ெபண்ணின்	ைகக க்கா	அந்த
ரட் த்தனம்?'	-	பயத் க் ம்	ந க்கத் க் ம்	ஊேட	இப்ப 	ஒ 	ெபண்ணிடம்

ந ங்கி	நிற்கிேறாேம	என்ற	ஆச்சரிய ம்	அவைள	ஆட்ெகாண்ட .



அந்தப்	ெபண்	ஒ 	ைகயால்	 ழல்வாய்ெமாழியின்	வாையத்	திறக்க	 யாதப
அ த்திப்	ெபாத்திக்	ெகாண்ேட,	இன்ெனா 	ைகயால்	 ர்ைமயான	வாைள	அவள்
கத் க் 	ேநேர	காட் ,	"இைடயாற் 	மங்கலத் 	அழகிேய!	உன்	பயம்

அநாவசியமான .	ெகாஞ்சம்	என்	 கத்ைத ம்,	 ரைல ம்	கவனித் ப்	பார்.	நான்
யாெரன்ப 	ெதரி ம்.	உன்	உயி க்ேகா,	உட க்ேகா	என்னால்	ஒ 	 ன்ப ம்
ஏற்படா .	ஆனால்	நீ	மட் ம்	 ச்சல்	ேபாட் 	என்ைனக்	காட் க்	ெகா க்க
யன்றாேயா,	நான்	எப்ப 	நடந் 	ெகாள்ேவன்	என் 	உ தியாகச்	ெசால்ல
யா "	என் 	 றினாள்.	 ழல்வாய்ெமாழி	நன்றாகத்	தைலையத்	தி ப்பி

ம ண்ட	விழிகளால்	அந்த	 ரட் ப்	ெபண்ணின்	 கத்ைத	ஏறிட் ப்	பார்த்தாள்.
அவ க் 	அந்த	உண்ைம	 ரிவதற் ச்	சில	விநா கள்	ேதைவப்பட்டன.	'ஆகா!
இந்தக்	கீச் க்	 ர ம்	அழ 	 க ம்	 த்த ைடயைவ	அல்லவா?	 த்தன்
ஆணா?	ெபண்ணா?	இப்ேபா 	நான்	காண்ப 	தான்	அவ ைடய	உண்ைமக்
ேகாலமா	அல்ல 	காைல	வைரயில்	கண்ட	ஆண்	ேகாலம்	தான்	உண்ைமயா?'	என்
எண்ணி	மனம்	 ழம்பினாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அவ ைடய	நிைன கள்
த மாறின.

"இன் ம்	நன்றாக	உற் ப்	பார்த்தால்	என்ைன	நீ	ெதளிவாகத்	ெதரிந்
ெகாள்ளலாம்	அம்மா!	எந்த	வல்லாள	ேதவனின்	தங்ைகையப்	பற்றி	ேநற் 	நீங்கள்
ேசந்தனிடம்	மிக	அலட்சியமாக	விசாரித்தீர்கேளா,	அந்தப்	ெபண்	பகவதிதான்
இப்ேபா 	உங்கைளப்	பய த்திக்	ெகாண் 	நிற்கிறாள்"	என் 	சிரித் க்
ெகாண்ேட	அந்தப்	ெபண்	தன்ைனப்	பற்றிக்	 றிய	ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழியின்
கண்கள்	ஆச்சரியத்தால்	அகன்றன.	பகவதி	ேம ம்	ேபசினாள்:	"இன் ம்	ேகள்!
நீ ம்	ேசந்த ம்	சந்திப்பதற் 	 ன்ேப	நான்	 மாரபாண் யைரச்	சந்தித்
வி ேவன்.	அப்ப ச்	சந்தித்தால்	உங்கள்	வரைவப்	பற்றிச்	ெசால்கிேறன்.	என்ைன
இேத	கப்பலில்	பிரயாணம்	ெசய்ய	விட்டதற்காக	நான்	உனக் 	எவ்வளேவா	நன்றி
ெசால்ல	ேவண் யதி க்க	இப்ப க்	கத்திையக்	காட் ப்	பய த் கிேறேன	என்
ேகாபிக்காேத.	இப்ேபா 	ெசய்தி ப்ப 	ேபால்	உன்	வாைய	அைடக்காமல்
விட் ந்தால்	இந்தச்	சமயத்தில்	வியப் மயமான	உன்	உள்ளத் 	உணர்ச்சிகள்
என்ைன	ேநாக்கி	எவ்வா 	வார்த்ைதகளாக	ெவளிேய ேமா?	என்ெனன்ன
ேகள்விகள்	என்னிடம்	நீ	ேகட்பாேயா?	எப்ப 	எப்ப ச்	சீ வாேயா?	அவற்ைற
அறிந் 	ெகாள் ம்	ஆவல்	எனக் 	இல்ைல.	நான்	இப்ேபா 	இந்தக்
கப்பலிலி ந் 	அவசரமாகத்	தப்பிச்	ெசல்லப்	ேபாகிேறன்.	இேதா	இந்தக்
கீழத்தளத்திலி ந் 	கயிற்ைறக்	கட் க்	ெகாண் 	பின் றமாகக்	கடலில்	இறங்கிச்
சிறி 	 ரம்	நீந்திக்	கைர	ேசர்ந் 	வி ேவன்.	அதற் ள்	 ச்சல்	ேபாட் 	நீ
என்ைனக்	காட் க்	ெகா த் 	விடலாெமன் 	நிைனக்காேத!	 ச்சல்	ேபாடேவா,
நகரேவா	 யாமல்	உன்ைன	இந்த	அைறயில்	கட் ப்	ேபாட் 	விட் த்தான்	நான்
றப்ப ேவன்.	'ஒ 	ெபண்	இன்ெனா 	ெபண்ணிடம்	இவ்வள 	ெகா ைமயாக
நடந் 	ெகாள்ள	 மா?'	என் 	என்ைனப்	பற்றிக்	ேகவலமாக	நிைனக்காேத!
சந்தர்ப்பம்	தான்	காரணம்,	அம்மா.	வாைய	அைடக்காம ம்	கத்திையக்



காட்டாம ம்	இ ந்தால்	நீேய	எனக் ப்	பயப்பட	மாட்டாய்.	அதனால்	தான்	நான்
இப்ப 	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் யதாயிற் ."

இவ்வா 	ெசால்லிக்	ெகாண் 	 ழல்வாய்ெமாழிையப்	ப க்ைகயில்	தள்ளிக்
கட் ேலா 	கட் லாகக்	கயிற்றினால்	கட் 	விட்டாள்	பகவதி.	 ழல்வாய்ெமாழியின்
ெமன்ைமயான	ெகா டல்	வீர	ரத்தம்	ஓ ம்	தளபதியின்	தங்ைகைய	எதிர்த் த்
திமிறிக்	ெகாண் 	ேபாராட	 யவில்ைல.	ஆகேவ	கட் ண்டாள்.

அவள்	கண்	காணேவ	அைறக்	கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	கப்பலின்	பின் றத்
வழிேய	கயி 	கட் 	இறங்கிக்	கடலில்	பாய்ந் 	விட்டாள்	பகவதி.	கயிற்ைறப்
பி த் க்	ெகாண் 	இறங் 	 ன்	கைடசியாக	நிமிர்ந் 	பார்த் ,	"இைடயாற்
மங்கலத் ப்	ெபண்ேண!	நாராயணன்	ேசந்தன்	வந்தால்	' த்தன்	தன் ைடய
த்ைத	 த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	விட்டான்'	என் 	ெசால்லிவி !"	என் 	பகவதி
றிச்	ெசன்ற	ெசாற்கள்	 ழல்வாய்ெமாழியின்	உள்ளத்ைதக்	ெகாதிக்க	ைவத்தன.

'ஏமாற்றப்	பட்ேடாம்'	என் 	நிைனக் ம்	ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழிக் 	ேவதைனயாக
இ ந்த .

கட் ேலா 	கட் யி ந்த	கட் கைள	ெநகிழ்க்க	 யன்றாள்;	 யவில்ைல.	அைர
நாழிைகக் ப்	பின்	ேசந்தன்	 க்கம்	கைலந் 	எ ந்த	ேசார்ேவா 	ெகாட்டாவி
விட் க்	ெகாண்ேட	கீழ்த்தளத் க் 	வந்தான்.	அங்ேக	 ழல்வாய்ெமாழி	இ ந்த
நிைலையப்	பார்த்த ம்	ெபரியதாகக்	 க் ரலிட	நா	எ ந்த 	அவ க் .	அைத
வ வில்	அடக்கிக்	ெகாண் ,	கட் கைள	அவிழ்த் த்	தன்	நிைனவற் த்
வண் 	கிடந்த	 ழல்வாய்ெமாழிக் 	 ர்ச்ைச	ெதளிவித்தான்.	நிதானமாக	-

ஆனால்	கலவர ற்ற	மனத்ேதா 	"என்ன	நடந்த ?"	என் 	அவளிடம்	ேகட்டான்.
அவள்	'ேகா'ெவன் 	வாய்விட் க்	கதறி	அ விட்டாள்.	அவள்	அ ைகையத்
தணித் 	ஆ தல்	 றி	ெமல்ல	நடந்தைத	அறிந்தான்	ேசந்தன்.	" த்தன்
தன் ைடய	 த்ைத	 த் க்	ெகாண் 	 றப்பட் 	விட்டான்"	என் 	அவள்
அைதச்	ெசால்லி	 த்த	ேபா ,	"எனக் 	அப்ேபாேத	ெதரி ம்!"	என் 	சர்வ
சாதாரணமாகச்	ெசான்னான்	ேசந்தன்.
---------	
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சக்கேசனாபதி	வந் 	 றிய	ெசய்திையக்	ேகட்ட ம்	 மாரபாண் யனின்
மனத்தில்	உணர்ச்சியைலகள்	ேமெல ந் 	ெபாங்கின.	'தமனன்	ேதாட்டத் 'த்
ைறயில்	ஈழ	நாட் க்	கடற்பைட	வீரர்களால்	ைகப்பற்றப்பட் க் ம்	கப்பல்

யா ைடயதாக	இ க் ம்?	அதில்	வந்தி ப்பவர்கள்	யாராயி ப்பார்கள்?'	என்ற
சந்ேதகம்	அவன்	நிைன கைள	வளர்த்த .

ஆனால்,	சக்கேசனாபதி	அந்த	நிைன கைள	வளர	விடவில்ைல.	"நாைளக்
அதிகாைலயில்	நாமி வ ேம	தமனன்	ேதாட்டத் க் ப்	ேபாய்ப்	பார்க்கலாம்.
நீங்கள்	ெசம்பவழத்	தீவில்	கண்ட	எதிரிகளின்	கப்பலாக	இ ந்தால்
அதிலி ப்பவர்கைளக்	கீழிறக்கி	விசாரிக்கிற	 ைறப்ப 	விசாரிப்ேபாம்"	என்
றினார்	அவர்.	அப்ேபா 	அவர்க டன்	அங்கி ந்த	கனகமாைல	"ேசனாபதித்

தாத்தா!	நா ம்	நாைளக் 	உங்கேளா 	தமனன்	ேதாட்டத் க் 	வரப்	ேபாகிேறன்.
நீங்கள்	ம ப் ச்	ெசால்லாமல்	என்ைன ம்	 ட் க்	ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ம்!"
என் 	பி வாதம்	பி த்தாள்.

"ஐேயா,	நீ	 ட	வ கிற	சந்தர்ப்பமில்ைல	அம்மா	இ !	நாங்கள்	ஒ 	 க்கியமான
காரியமாகப்	ேபாய்விட் த்	தி ம்பி	வி ேவாம்"	என் 	ேசனாபதி	அந்தப்
ெபண்ணின்	வி ப்பத்ைத	ம த்தார்.	பின் 	சக்கேசனாபதி ம்	 மாரபாண் ய ம்
காசிப	மன்னரிடம்	ேபாய்ச்	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்கள்.	

"இப்ப 	ஒ 	கப்பல்	உங்கைள	இரகசியமாகத்	ெதாடர்ந் 	பின்பற்றி	வந்தெதன்ற
விவரத்ைத	இங் 	வந்த ேம	நீங்கள்	என்னிடம்	ெசால்லியி க்கலாேம!
ெசால்லாததனா ம்	பரவாயில்ைல.	இப்ேபா 	உடேன	ேபாய்	அந்தக்	கப்பைலக்
கவனி ங்கள்.	அதிலி ப்பவர்கள்	 மாரபாண் யனின்	எதிரிகள்	என்
சந்ேதகப்ப வதற் 	ஏற்றவர்களாயி ந்தால்	அவர்கைளச்	சிைறப்பி த் 	இங்ேகேய
ெகாண் 	வா ங்கள்"	என் 	 றி,	அவர்க க் 	விைட	ெகா த்தார்	ஈழ	நாட்
மன்னர்.	பயணம்	ெதாடங் வதற் 	 ன்	நிைனவாகத்	தன்	வலம் ரிச்	சங்ைக
உடென த் க்	ெகாண்டான்	இராசசிம்மன்.

ைவகைற	ெமல்லி ள்	வில வதற் 	 ன்	அவர்கள்	இ வ ம்
ெபாலன்ன ைவயிலி ந் 	 றப்பட்டார்கள்.	என் மில்லாதப 	அவர்க க்ெகன்ேற
வாய்த்த 	ேபால்	அன்ைறக் 	இயற்ைகச்	 ழ்நிைல	மிக	அற் தமாக	இ ந்த .
ெமல்லச்	 ழன் 	வீ ம்	 ளிர்ந்த	காற் டேன	ஊசி	ஒ வ 	ேபால்	சாரல்	ெபய்
ெகாண் ந்த .	வானம்	பிறந்த	ேமனியாய்த்	தன 	நீலநிறத்ைதத்	திறந்
காட் க்	ெகாண் ராதப 	ேமகச்	 ள்கள்	திட் த்	திட்டாக	அைடந்தி ந்தன.



எல்ேலா ைடய	கவனத்ைத ம்	கவரத்தக்க	மிகப்	ெபரிய	காரியெமான்ைறத்
தி ெரன் 	ெசய்வதற் 	இ க்கிற	மனிதன்	மாதிரி,	இயற்ைக	அைமந் 	அடங்கித்
தன்	ஆற்றைல	ஒன் ப த்திக்	ெகாண் ப்ப 	ேபாலத்	ேதான்றிய .

"இன்ைறக் 	மாைலக் ள்	ெப மைழ	வரலாம்	ேபாலி க்கிற !"	என் 	 திைரைய
ேவகமாகச்	ெச த்திக்	ெகாண்ேட	ெசான்னார்	சக்கேசனாபதி.	இராசசிம்மன்
வானத்ைத	அண்ணாந் 	பார்த்தான்.	ஒேர	ேமகக்	 ழப்பம்.	அத்தைன ம்	கனிந்த
ல்	ெகாண்ட	க ேமகங்கள்.

ெபாலன்ன ைவயிலி ந் 	ேநர்	ேமற்ேக	ெசன்றால்	தமனன்	ேதாட்டம்	தான்.
அ ராத ரத் க் ச்	ெசல்லாமல்	சிம்மகிரி,	விசித ரம்	ஆகிய	ஊர்கைளக்	கடந்
ேநர்வழியாகேவ	பயணம்	ெசய்வெதன் 	 	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்	அவர்கள்.
எவ்வள 	ேவகமாகச்	ெசல்ல	 ேமா,	அவ்வள 	ேவக	மி தி	அவர்க ைடய
திைரப்	பயணத்தில்	இ ந்த .	இ வ ம்	ஒ வேராெடா வர்	ேபாட் 	ேபாட் க்

ெகாண் 	ெச த் வ 	ேபால்	 திைரகைளச்	ெச த்தினர்.

"சக்கேசனாபதி!	எனக்ெகன்னேவா	நான்	இங்ேக	அதிக	நாட்கள்	தங்கியி க்க
ெமன் 	நம்பிக்ைக	ஏற்படவில்ைல.	எந்த	விநா யி ம்	என்ைனத்	ேத க்

ெகாண் 	ெதன்பாண் 	நாட் லி ந் 	ஆட்கள்	வரலாம்.	விைரவாக	நான்	தி ம்பிச்
ெசல்ல	ேவண் யி க் ெமன் 	என்	மனத்தில்	ஒ 	ேதாற்றம்	ஏற்ப கிற "	என்
ேபா ம்	ேபா 	இ ந்தாற்	ேபாலி ந் 	அவரிடம்	 றினான்	இராசசிம்மன்.

"ேபார்	ஏற்பட்டாெலாழிய	அவ்வள 	அவசரமாக	உங்கைளத்	ேத க்	ெகாண்
யா ம்	வரப்ேபாவதில்ைல.	தவிர,	உங்கைளத்	ேத 	வ வதற் 	நீங்கள்	இங்ேக
தான்	வந்தி க்கிறீர்கள்	என் 	யா க் த்	ெதரி ம்?	நீங்களாக	எைதயாவ
மனத்தில்	நிைனத் ப்	பதற்றமைடயாதீர்கள்,	இளவரேச!"	என் 	அவர்	அவ க் ப்
பதில்	ெசான்னார்.

அைதக்	ேகட் 	இராசசிம்மன்	சிரித்தான்.	"காணாமல்	ேபான	நான்	எங்ேக
ெசன்றி ப்ேபன்	என் 	அ மானிக்க	 யாத	அள க் த்	ெதன்பாண் 	நாட்
மகாமண்டேல வர ம்,	என்	அன்ைன ம்,	தளபதி ம்	சிந்தைன	 ன்றியவர்கள்
என் 	நீங்கள்	நிைனக்கிறீர்கள்	ேபாலி க்கிற .	நான்	அங்கில்ைலெயன்றால்
இங்ேகதான்	இ ப்ேபெனன் 	அவர்கள்	மிக	எளிதாகத்	ெதரிந்
ெகாள் வார்கள்"	என் 	இராசசிம்மன்	 றிய	ேபா 	சக்கேசனாபதி	அைதக்
கவனித் க்	காதில்	வாங்கிக்	ெகாள்ளாமல்,	கலக்கம்	நிைறந்த	பார்ைவயால்
வானெவளிைய	நிமிர்ந் 	பார்த்தார்.	"இன்ைறக் 	நம் ைடய	பயணம்	ந வழியில்
எங்ேகயாவ 	தைடப்படத்தான்	ேபாகிற .	வானம்	இ க்கிற	சீைரப்	பார்த்தால்	தன்
ஆத்திரத்ைத	ெயல்லாம்	ெகாட் த்	தீர்த் க்	ெகாள்ளப்	ேபாகிற	மாதிரி
இ க்கிற "	என் 	கவைல	நிைறந்த	 ரலில்	 றினார்.	"மைழ	வ வதாயி ந்தால்



அைதத்	த ப்பதற் 	நாம்	யார்?	ஈழ	நாட் ப்	பைடத்	தைலவ ம்,	பாண் 	நாட்
இளவரச ம்	பயணம்	ெசய்கிறார்கெளன்றால்	மைழ	 ட	அவர்க க் ப்	பயப்பட
ேவண் ெமன்கிற	அவசியம்	உண்டா?"	என் 	சற்ேற	ேவ க்ைகயாகச்
சக்கேசனாபதிைய	ேநாக்கிச்	ெசான்னான்	 மாரபாண் யன்.	கவைல	நிழல்	ப யத்
ெதாடங்கியி ந்த	அவர்	 கத்தில்	அந்த	ேவ க்ைகப்	ேபச் 	 ட	மலர்ச்சிைய
உண்டாக்கவில்ைல.

ரிய	ஒளிேய	உைறக்காத	ேமக	 ட்டம்	உச்சிப்	ேபா 	கழிந் 	சில	நாழிைககளான
பின் ம்	நீ த்த .	அதனால்	அந்திக் 	இன் ம்	ெந ேநரம்	மீதமி ந்த	ேபா ம்
அப்ேபா 	இ ட்டத்	ெதாடங்கிவிட்ட 	ேபான்ற	 ழ்நிைல	ஏற்பட் ந்த .	இர
ேநரத்தில்	தங் வதற் ப்	பா காப்பான	இடத்ைத	அைடந் விட்டால்	மைழையப்
பற்றிக்	கவைலப்பட	ேவண் யிராெதன் 	சக்கேசனாபதி	நிைனத்தி ந்தார்.

ஆனால்	மைழ	அவ ைடய	நிைனைவ	 ந்திக்	ெகாண் 	வந் 	விட்ட .	தனி
மைழயாக	வரவில்ைல.	பயங்கரமான	காற் ம்,	மைழ ம்	ஒன் 	ேசர்ந்
ெகாண்டன.	அந்தச்	சமயத்தில்	ந க்காட் ல்	கடல்	ேபாலப்	பரந் 	ேதங்கிக்	கிடந்த
ஓர்	ஏரிைய	ஒட் 	அவர்கள்	ெசன் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	தண்ணீைரப்	பாளம்
பாளமாக	யாேரா	சீவி	எறிவ 	ேபால்	அைலேமாதிய .	ஏரியின்	நான் 	 ற ம்	கா
ெசவி ப கிறாற்	ேபால்	ஒேர	பிரளயப்	ேபெராலியில்	 ழ்கி	விட்டனவா?	காற் க்
கட க் ம்	மைழக்	கட க் ம்	ேபார்	 ண் 	விட்டதா	இ 	ஓைச ம்,	காட்
மரங்கள்	 றிந் 	வி ம்	ஓைச ம்,	காற்ெறாலியி ம்	மைழ	ஒலியி ம்	கலந்
சிறிதாகி	ஒலித்தன.	ஊழிக்	காற் ,	ஊழி	மைழ	என்ெறல்லாம்	ெசால் வார்கேள
அைவயிரண் ம்	ஒேர	சமயத்தில்	ஊழி	எல்ைலையக்	காண	ஆைசப்பட் 	விட்டைவ
ேபாலக்	கிளர்ந் 	எ ந் 	விட்டன	என் 	ெசால்லத்தக்க	நிைல.

ஏரியின்	இக்கைரயில்	அவர்க ைடய	வழிேமல்	ஒ 	ெபௗத்தப்	பள்ளி ம்,	அ கில்
உயரமான	ெபரிய	 த்தர்	சிைல ம்	ெதரிந்தன.

"இளவரேச!	ேவ 	வழியில்ைல.	இங்ேக	தங்கிவிட	ேவண் ய தான்.	இந்த	இடம்
ஏரி	நீர்ப்பரப்ைபக்	காட் ம்	ேமட் ப்	பாங்கான .	இேத	வழி	ேபாகப்	ேபாக	தாழ்ந்
பள்ளமான	நிலத்தில்	ெசல்கிற .	இந்தக்	காற்றி ம்,	மைழயி ம்	எப்ப 	ஆ ேமா?
இப்ப ேய	தங் வ 	தான்	நல்ல "	என்றார்	சக்கேசனாபதி.

இந்தத்	தீர்மானத் க் 	வ வதற் ள்	அவர்கள்	இ வ ைடய	உடல்க ம்
ெதப்பமாக	நைனந் 	விட்டன.	இ வ ம்	தங்கள்	 திைரகைள	விரட் க்	ெகாண்
ேபாய்	அந்தப்	ெபௗத்தப்	பள்ளிக் 	 ன்பாக	நி த்தினார்கள்.	ஆள்	 ழக்கமில்லாத
காரணத்தால்	கட்டடம்	இ ண் 	பாழைடந்தி ந்த .

"மைழக் ம்	 ய க் ம்	பயந் 	ெகாண் 	ந 	வழியில்	தங்கி	நாம்	ஆர	அமரப்



ேபாய்ச்	ேச வதற் ள்	தமனன்	ேதாட்டத்தில்	பி பட்ட	கப்ப ம்	ஆட்க ம்	தப்பிப்
ேபானால்	 ட	ஆச்சரியப்	ப வதற்கில்ைல"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
திைரயிலி ந் 	இறங்கிக்	கட்டடத் க் ள்	 ைழந்தான்	 மாரபாண் யன்.

"அப்ப த்	தப்ப	விட் 	வி வதற் 	ஈழ	நாட் க்	கடற்பைட	வீரர்கள்	 ட்டாள்கள்
அல்லர்!"	என் 	பதில்	 றிக்	ெகாண்ேட	அவைனப்	பின்பற்றி	உள்ேள	ெசன்றார்
சக்கேசனாபதி.

ஈர	ஆைடேயா 	ேசார்ந் 	ேபாய்	ஓரிடத்தில்	உட்கா வதற்காகக்	 னிந்த
மாரபாண் யன்	ஒ விதமாகப்	பயங்கலந்த	 ப்பாட்ேடா 	அந்த	இடத்திலி ந்
ள்ளித்	தாவினான்.

"என்ன?	ஏன்	இவ்வள 	பயம்"	என் 	அந்த	இடத்தில்	சிறி 	 னிந் 	பார்த்த
சக்கேசனாபதி ம்	 தலில்	மைலத் ப்	பின்	வாங்கினார்.	அ த்த	கணம்
ணிவாக	 ன்	ெசன் 	கயிற்ைறப்	 ரட் 	இ ப்ப 	ேபால்	எைதேயா	சரசரெவன்

பி த் 	இ த்தார்.	ஓங்கிச்	 ழற்றி	வீசி	எறிந்தார்.

பளபளெவன் 	ெநளிந் 	க ைம	மின் ம்	அந்தப்	ெபா ள்	ேபாய்	வி ந்த
இடத்தில்	சீறி	எ ந் 	படத்ைதத்	 க்கிய !	அப்பப்பா!	எவ்வள
பயங்கரமாயி க்கிற !	அவர்	வீசி	எறிந்த 	ஒ 	க நாகம்!

"சக்கேசனாபதி!	உங்க ைடய	 ணி 	ஈ 	ெசால்ல	 யாத .	எனக்கானால்
நீங்கள்	அதன்	வாைலப்	பி த் 	இ த்த	ேபா 	 டல்	ந ங்கிய "	என் 	அவைரப்
பார்த் 	வியந் 	 றினான்	இராசசிம்மன்.

ஓங்கிய	படத்ைதத்	தைரயில்	அ த் விட் ப்	 தரில்	 ந் 	மைறந்த 	அ .

"ஐேயா!	ேவண்டேவ	ேவண்டாம்.	மைழயில்	நைனந் 	 ன் ற்றா ம்	சரி.	ேமேல
பயணத்ைதத்	ெதாடரலாம்.	இந்தக்	கட்டடத்தில்	தங்கிக்	க பட	ேவண்டாம்.	அந்தக்
க நாகத்ைதப்	பார்த்ததிலி ந் 	எனக் 	இந்த	மண்டபம்	 வதி ம்	பாம்
இ க் ம்	ேபாலத்	ேதான் கிற "	என்றான்	 மாரபாண் யன்.

"அெதல்லாம்	வீண்	பிரைம.	இப்ேபா ள்ள	 ழ்நிைலயில்	இந்த	இடத்ைத	விட்
நகர்வ 	நடவாத	காரியம்"	என் 	சக்கேசனாபதி	உ தியாகக்	 றினார்.
மாரபாண் யன்	அந்த	இடத்தில்	உட்கா வதற்ேக	பய ம்	அ வ ப் ம்

அைடகிறவைனப்	ேபால்	ஒ ங்கி	நின்றான்.

"அேதா!	இன் ம்	யாேரா	நமக் த்	 ைணயாக	இேத	கட்டடத்தில்	தங் வதற்
ஓ 	வ கிறார்,	பா ங்கள்"	என் 	ெவளிேய	ைகைய	நீட் க்	காண்பித்தார்



சக்கேசனாபதி.	ந த்தர	வய 	மதிக்கத்தக்க	ேதாற்ற ள்ள	 த்தபிட் 	ஒ வர்	ஓ
வந் 	கட்டடத் க் ள்	 ைழந்தார்.

"அ கேள!	இந்த	மைழயி ம்,	காற்றி ம்	ஏன்	இப்ப த்	 ன்பப்பட் க்	ெகாண்
ஓ 	வ கிறீர்கள்?	ஏரிக் 	அக்கைரயில்	இ க்கிற	தவப்பள்ளியிேலேய
தங்கியி க்கலாேம!	இப்ேபா 	ஏரிக்கைரேயாரமாக	நடந் 	வழிையக்	கடப்பேத
பயப்பட	ேவண் ய	ெசய்தியாயிற்ேற?"	என் 	அ தாபத்ேதா 	வந்தவைர
விசாரித்தார்	சக்கேசனாபதி.

ெமாட்ைடத்	தைலயில்	வழிந்த	தண்ணீைரத்	 ைடத் க்	ெகாண்ேட	பதில்
ெசான்னார்	பிட் :	"அப்ப த்தான்	ெசய்ய	நிைனத்ேதன்,	ஐயா!	யாேரா	ஒ 	சி
ெபண்பிள்ைளக் 	இரக்கப்படப்	ேபாக	இந்தக்	கதிக் 	வர	ேநர்ந்த .	நிமிர	நிமிர
தண்ணீேரா 	அைல	பாய்ந் 	ெகாண் க்கிற	ஏரிக்கைரயில்	சி 	வய ப்	ெபண்
ஒ த்தி	வழி	ெதரியாமல்	தயங்கி	நின் 	ெகாண் ந்தாள்.	எனக் ப்	பரிதாபமாக
இ ந்த .	'எங்ேக	அம்மா	ேபாக	ேவண் ம்?'	என் 	ேகட்ேடன்.	'எனக் 	இந்த
நாட் 	அரசரின்	அரண்மைனக் ப்	ேபாக	ேவண் ம்'	என் 	 ணிச்சேலா
ெசான்னாள்	அவள்.	ந க்காட் ல்	நின் 	ெகாண் 	அரண்மைனக் ப்	ேபாக
ஆைசப்ப ம்	அந்தப்	ெபண்	ைபத்தியேமா	என் 	எனக் த்	ேதான்றிய .

"மைழ ம்	காற் மாக	வ கிற .	பக்கத்திலி க்கிற	தவப்பள்ளியில்	ேபாய்த்
தங்கிவிட் க்	காைலயில்	அரண்மைனக் ப்	 றப்ப 	அம்மா!	நா ன்	உன்ேனா
ட	அரண்மைனக் 	வ கிேறன்	என்ேறன்.	அந்தப்	பாவிப்	ெபண்	என்ைனப்	பற்றித்

தவறாக	நிைனத் க்	ெகாண் 	காட் ப்	பாைதயில்	மனம்	ேபான	ேபாக்கில்	நடக்க
ஆரம்பித்தாள்.	அவ க் 	ஏதாவ 	ஆபத் 	வந் விடக்	 டாேத	என்
அவைள மறியாமல்	பின்	ெதாடர்ந்ேதன்.	நான்	பின்பற் வைத	அவள்	கண்
ெகாண்டாள்.	என்ைனப்	பற்றி	ேவ 	விதமாக	நிைனத் க்	ெகாண் 	எங்ேகா	ஓ
மைறந் 	விட்டாள்.	இவ்வள 	ெதாைல 	வந்த	பின்	அக்கைரயி ள்ள
தவப்பள்ளிக் ப்	ேபாக	ேவண்டாெமன் தான்	இங்ேக	ஒண் க்	ெகாள்ள	வந்ேதன்"
என் 	அவர்	 றி	 த்த ம்,	"ஐேயா	பாவம்!	அந்தப்	ெபண்	இந்தப்	பக்கமாக
வந்தால்	நாம்	 ன் 	ேப மாகச்	சமாதானப்ப த்தி	யாெரன் 	விசாரிக்கலாேம?"
என் 	அ தாபத்ேதா 	ெசான்னார்கள்	சக்கேசனாபதி ம்	இராசசிம்ம ம்.

"அவைளப்	பார்த்தால்	ெவ 	ெதாைலவிலி ந் 	வந்த	ேவற் 	நாட் ப்	ெபண்
மாதிரி	இ ந்த .	அதனால்	தான்	நான்	உதவி	ெசய்யப்	ேபாேனன்.	அந்த	 ரட் த்
ணிச்சல்காரி	என்	ேமேலேய	சந்ேதகப்பட் 	விட்டாள்"	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட

இ ண்ட	 ைல	ஒன்றில்	சாய்ந் 	ெகாள்ளப்	ேபானார்	 த்தபிட் .

க நாகம்	இ ந்த	ெசய்திையச்	ெசால்லி	அவைர	எச்சரித்தார்கள்	அவர்கள்.	பிட்
சிரித்தார்.	"நாமாக	ஏற்ப த்திக்	ெகாள்கிற	பயங்கள்	தான்	வாழ்க்ைகயின்



ன்பத்ைத	வளர்ப்பன.	 ங் ம்	ேபா 	என்	உடல்	பற்றிய	நிைன 	எனக் 	உரிைம
இல்ைல.	ஆகேவ	நான்	பாம்ைபப்	பற்றிக்	கவைலப்ப வதில்ைல.	அ 	என்ைனத்
தீண் ம்	உரிைம	ெபற்றி ந்தால்	அைதத்	த க்க	நான்	யார்?"	என் 	கணீெரன்
பதில்	ெசான்னார்	அவர்.	கால்	நாழிைகக் ப்	பின்	பிட் 	நன்றாகத்	 ங் ம்
றட்ைட	ஒலி	ேகட்ட .	இ ந்த	பாம் 	ேபான	பின் 	இல்லாத	பாம்ைப	நிைனத் த்
ங்காமல்	விழித்தி ந்த	அவர்கள்	இ வ க் ம்	அவர்	ேமல்	ெபாறாைமயாக

இ ந்த .	அவ்வள 	 ய்ைமயான	 றவி	ேமல்	சந்ேதகப்பட்ட	ெபண்ைண
மனத்தில்	சபித்தார்கள்	அவர்கள்.	மைழ ம்	தணியவில்ைல,	காற் ம்
தணியவில்ைல.	எங்ேகா	ஒ 	 ைலயில்	ஏரி	உைடத் க்	ெகாண் 	தண்ணீர்
பாய்கிற	ஓைசைய	அவர்கள்	ேகட்டார்கள்.	சிறி 	ேநரத்தில்	ஒ 	ெபண்ணின்
பயங்கர	ஓல ம்	எ ந்த .	சக்கேசனாபதி	பிட் ைவ	எ ப்பி	அந்த	ஓலத்ைதக்
ேகட்கச்	ெசான்னார்.	சிறி 	ேநரம்	உற் க்	ேகட்ட	பிட் ,	"அவ ைடய	 ரல்
ேபாலத்தான்	இ க்கிற "	என் 	தீர்மானமாகச்	ெசான்னார்.

--------------	
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"பிட் ைவ ம்	 ட் க்	ெகாண் 	வா ங்கள்.	 ன் 	ேப மாக	ஓ ப்	ேபாய்ப்
பார்க்கலாம்.	அந்த	அறியாப்	ெபண்	எங்ேக	தவிக்கிறாேளா?"	என் 	இராசசிம்மன்
சக்கேசனாபதிையத்	 ரிதப்ப த்தினான்.	அத்தைன	ஓைசக க் மிைடேய
அந்தப்	ெபண்	 ரலின்	ஓலம்	இன் ம்	அவர்கள்	ெசவிகளில்	வி ந் 	ெகாண்
தான்	இ ந்த .

"ஓர்	உயிைரக்	காப்பாற்ற	உத ம்	தி ப்பணியில்	இந்த	ஏைழயின்	உடல்	எந்த
விதத்திலானா ம்	தன்ைன	இழக்கத்	தயாராயி க்கிற "	என் 	 றிக்	ெகாண்
தாமாகேவ	எ ந் 	வந்தார்	 த்த	பிட் .	அந்த	மைழைய ம்	காற்ைற ம்
ெபா ட்ப த்தாமல்	அவர்கள்	 ன் 	ேப ம்	சிறி 	 ரம்	ஓ ப்	ேபாய்	ேத ப்
பார்த்தார்கள்.	அதற் 	ேமல்	ஓ வதற் ப்	பாைதேய	இல்ைல.	ஏரி	உைடப்ெப த் க்

க்ேக	பாய்ந் 	ெகாண் ந்த .	"இனி	நம்மால்	ஆவ 	ஒன் மில்ைல.
அவ க் 	வ த்த	விைனப்பயனின்ப 	ஆ ம்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
தி ம்பி	நடந்தார்	பிட் .	அவர்க ம்	தி ம்பி	நடந்தார்கள்.	பிட் 	ம ப ம்
நிம்மதியாகத்	 ங்கினார்.	பாம் ப்	பயத்ைத	மறந் 	சக்கேசனாபதி	 டத்	 ங்கத்
ெதாடங்கி	விட்டார்.	தண்ணீைரத்	தாங் கிற	பளிங் க்	கிண்ணம்	மாதிரி
உணர்ச்சிகைள	உணர்ந் ம்	அவற் க் 	இைரயாகாமல்	வாழ	இந்த	இரண்
வயதான	மனிதர்க ம்	எங்ேக	தான்	கற்றார்கேளா	என் 	விழித்தி ந்த
இராசசிம்மன்	எண்ணி	வியந்தான்.	அந்தப்	ெபண்ணின்	ஓலம்	நின் 	விட்டா ம்
ேகட் க்	ெகாண்ேட	இ ப்பதாக	விழித்தி ந்த	அவன்	ெசவிக க் ப்	பிரைம
உண்டாயிற் .	காற்றி ம்,	மைழயி ம்,	இ ளி ம்	அந்தக்	காட் க்	கட்டடத்தில்
விழித் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந்தி க் ம்	தன்	ேமல்	தானாகேவ	ஒ 	ெவ ப்
உண்டாயிற் 	அவ க் .

'மைழ	ெபய்த	ஈர	மண்ணில்,	அ பவமில்லாத	சி 	பிள்ைள
விைளயாட் த்தனமாகக்	கீறி	ைவத்த	அைர ைறச்	சித்திரங்கள்	மாதிரி
இ க்கிற 	இ வைர	நான்	வாழ்ந்த	வாழ்க்ைக.	வாழ்வின்	உணர்ச்சிகளில்
ஒன்றிலாவ 	 ைமயின்	ஆழத்ைதப்	பார்க்கவில்ைலேய!	ெபா ப்பில்,	வீரத்தில்,
ெவற்றியில்	-	எதி ம்	 ைம	ெதரியவில்ைலேய.	அன் 	அல்ல	காதல்;	காத ம்
அல்ல	பாசம்.	இவற்றில்	 ட	 ைமயாக	வாழவில்ைல	நான்.	எத்தைன	நாட்கைள
இப்ப க்	கழிக்க	 ம்?	கல்பேகா க்	காலம்	வாழ	ேவண்டாம்.	ஒ 	திங்கட்	காலம்
வாழ்ந்தா ம்	ஏதாவெதா 	உணர்ச்சியில்	 ைமயாகத்	ேதாய்ந் 	வாழ
ேவண் ம்.	ஊழி ழியாக	வாழ்வைத	விட	இந்தச்	சிறி 	காலத் 	 ைம
உயர்ந்த ,	ெபரிய ,	இைணயற்ற .'



ைமையப்	பற்றி	நிைனத்த	ேபா 	அவ க் 	மதிவதனியின்	நிைன 	வந்த .
இ ப்பில்	இைடக்	கச்சத் டன்	ேசர்த் ப்	பிைணத் க்	ெகாண் ந்த	சிறிய	பட் ப்
ைபையத்	திறந்தான்.	இ ளி ம்	தன்	நிறத்ைத ம்,	ஒளிைய ம்	தனிேய	காட் ம்
அந்தப்	ெபான்னிற	வலம் ரிச்	சங்ைக	எ த்தான்.	பித்தன்	ெசய்வ 	ேபால்
கண்களில்	ஒற்றிக்	ெகாண்டான்.	ைகவிரல்களால்	வ யவா 	ம யில்	ைவத் க்
ெகாண்டான்.	கப்பலில்	தான்	பா ய	கவிைத	நிைன 	வந்த 	அவ க் .
உணர்ச்சித்	 ப்ைபச்	ெசாற்களின்	நளினமாக்கிய	விந்ைதைய	நிைனத்த	ேபா
மட் ம்	மனத்தில்	 ைம	ேதான் வ 	ேபாலி ந்த 	அவ க் .
அரசாட்சிைய ம்	ெவற்றி	ேதால்விகைள ம்	எண்ணிப்	பார்த்த	ேபா 	அவன்
உணர்ச்சிகளில்	 ைம	ேதான்றவில்ைல.

'அ ைம	அன்ைன ம்	மகாமண்டேல வர ம்	தன்னிடமி ந் 	எதிர்பார்த்த
கடைமகைள	நிைனத்த	ேபா 	அவற்றில்	 ைம	ேதான்றவில்ைல.	ஏெனன்றால்
அந்தக்	கடைமகைள	அவன்	இன் ம்	நிைறேவற்றேவயில்ைல.	இைடயாற்
மங்கலத்தின்	அழகிய	 ழ்நிைலயில்	 ழல்வாய்ெமாழி	என்ற	ெபண்ேணா 	பழகிய
பழக்கத்ைத	நிைனக் ம்	ேபா 	 ைம	ஏற்படவில்ைல.	மதிவதனி	என்ற
ெபண்ைணச்	சந்திக்க	ேநராமலி ந்தி ந்தால்	ஒ 	ேவைள	இைடயாற்
மங்கலத் 	அழகியாவ ,	கனகமாைல	என்ற	ேபெரழில்	நங்ைகயாவ 	அவைனக்
கவர்ந்தி க்கலாேமா	என்னேவா?	ெவள்ளத்தில்	பைழய	தண்ணீர்	அ த் க்
ெகாண் 	ேபாகப்	ப கிற	மாதிரி	அவன்	மனத்தின்	அைர ைற
நிைன கைளெயல்லாம்	'மதிவதனி'	என்ற	 ைம	இ த் க்	ெகாண் 	விட்டதா?
அல்ல 	அந்த	 ைமயில்	அவன்	 ழ்கி	விட்டானா?	பார்க்கப்	ேபானால்

ைமயான	வாழ் 	என்ப தான்	என்ன?	என்ைனப்	ேபால்	அரச	 ம்பத்தில்
பிறந்தவ க் ப்	ேபார்க ம்,	அவற்றில்	ெவற்றி	வாைக	 வ ம்	தான்

ைமயான	வாழ் 	என் 	அரசியல்	அறம்	ெசால்லலாம்.	அப்ப ச்	ெசால் வ
இதற் 	இலக்கணமாக	இ க்கலாம்.	ஆனால்	அ 	மட் ம்	எனக் 	 ைமயான
வாழ்வாகத்	ேதான்றவில்ைலேய?	 ைமயாவ 	மண்ணாங்கட் யாவ ?
அரசனாகப்	பிறந்தாெலன்ன	ஆண் யாகத்	ேதான்றினாெலன்ன?	பிறப்ப
மண்ணில்தாேன	வாழ்வ ம்	மனிதனாகத்தாேன!	மனித ைடய	வாழ்க்ைக,	அ
ஒ 	ஓட்ைடப்	பாைன.	ஒ 	பக்கம்	 ைம	கண்டால்	இன்ெனா 	பக்கமாக	ஒ கி
வி கிறேத!	ஒன்ைற	நிைறவாக	அ பவித்தால்	இன்ெனான்ைற	இழக்க
ேவண் ய தான்.	நிைற ,	 ைமெயல்லாம்	அமர	வாழ்க்ைகயில்	தான்	உண்
ேபாலி க்கிற .	ேதனீக்கைள	விரட்டாமல்	ேதனைடயி ள்ள	ேதைனக்	 க்க

மா?	வாழ்வி ள்ள	 ன்பங்கைளப்	ேபாக்காமல்,	 ைறகைள	நீக்காமல்
ைம ம்	நிைற ம்	காண்ப 	எங்ேக?

'அறத்ைத ம்,	அன்ைப ம்,	க ைணைய ம்	ெகாண்ேட	வாழ்ந் 	விட	என்	தாய்க்
ஆைச.	அறிைவ ம்,	 ழ்ச்சிைய ம்	ெகாண்ேட	வாழ்ந் 	விட



மகாமண்டேல வர க் 	ஆைச.	பைடகைள ம்,	ேபார்க்களங்கைள ம்,	உடல்
வன்ைமைய ம்	ெகாண்ேட	வாழ்ந் விட	வல்லாளேதவ க் 	ஆைச.	இந்த
ஆைசகள்	தான்	 ைமயான	வாழ்வா?	 ழல்வாய்ெமாழி	என்ற	ெபண் க் க்
ட	என்ைன ம்	என 	அரச	ேபாக	ஆடம்பரங்கைள ம்	தனதாக்கிக்	ெகாள் ம்

ஆைசயி க்கிற .	என் ைடய	பதவி ம்,	ெப ைம ம்,	த தி ம்	ெதரியாமேல
என்	ேமல்	அன் 	ெச த்த ம்	ஒ 	ெபண்	இ க்கிறாள்.	அவ க் 	என்	ேமல்
இ க் ம்	அன்ேபா	எனக் 	அவள்	ேமலி க் ம்	அன்ேபாதான்	 ைமயானதா?

'எ 	 ைம?	எ 	நிைற ?	அழியாத 	எ ?	பரி ரணமான	வாழ் 	எ ?
என்ைனப்	ேபான் 	ெபரிய	அரச	மரபின்	வழித்	ேதான்றலாக	வந்த	ஓர்
இைளஞ க் 	அ 	எப்ப க்	கிைடக் ம்?'	என் 	இப்ப 	உ க்கமான	பல
நிைன கைள	மனத்தில்	அைச	ேபாட் க்	ெகாண் ந்தான்	இராசசிம்மன்.

ெபா 	வி வதற் ச்	சிறி 	ேநரத் க் 	 ன்	சக்கேசனாபதி ம்	 த்தபிட் ம்
க்கம்	விழித் 	எ ந்தி ந்த	ேபா 	வாசற்ப யில்	சாய்ந் 	உட்கார்ந்தவாேற

இராசசிம்மன்	கண்ணயர்ந்தி ப்பைதக்	கண்டனர்.	அவன்	ம யில்	சிறிய	 ழந்ைத
ஒன் 	ப த் த்	 ங் வ 	ேபால்	அந்தச்	சங் 	கிடப்பைதப்	பார்த் ச்
சக்கேசனாபதி	சிரித் க்	ெகாண்டார்.

தல்	நாள்	காற் ம்,	மைழ ம்	ஓய்ந் 	ேபாயி ந்தன.	எனி ம்,	அந்த	மைழ ம்
ய ம்	உண்டாக்கிய	சீரழி க ம்	அலங்ேகாலங்க ம்	கண்பார்ைவ	ெசன்ற
இடெமல்லாம்	ெதரிந்தன.	வானம்	அ க் 	நீக்கி	ெவ த் 	விரித்த	நீலத் ணி
ேபால்	ெவளிவாங்கியி ந்த .	அவர்க ைடய	 திைரகள்	நைனந்
நிறங்கைலந்த	ேமனிேயா 	கட்டடத் க் 	அ கில்	ஒண் க்	ெகாண் 	நின்றன.
மாரபாண் யைனத்	ெதாட் 	எ ப் வதற்காக	அ கில்	ெசன்றார்	சக்கேசனாபதி.

ஆழ்ந்த	 க்கமில்லாமல்	கண்கைள	 ச்	ேசார்ந் 	உட்கார்ந்தி ந்ததால்
அவ ைடய	கால 	ஓைசையக்	ேகட்ேட	விழித் க்	ெகாண்டான்	அவன்.	சங்ைக
எ த் ப்	பட் ப்	ைபக் ள்	ேபாட் க்	ெகாண் 	எ ந் 	நின்றான்.
சக்கேசனாபதிையப்	பார்த் ,	"அடடா!	ெபா 	வி யப்	ேபாகிற 	ேபாலி க்கிற .
நாம்	 றப்படலாமா?	நண்பக க் ள்	எப்ப ம்	தமனன்	ேதாட்டத்தில்	இ க்க
ேவண் ம்	நாம்"	என்றான்.

"அவசரப்படாதீர்கள்,	இளவரேச!	ேநற் 	மைழயி ம்	காற்றி ம்	மரங்கள்	ஒ ந்
பாைதெயல்லாம்	சீர்ெகட் க்கிற .	ஏரி	உைடப்பினால்	ேவ 	வழிகள்
அழிந்தி க்கலாம்.	 தலில்	சிறி 	ெதாைல 	 ற்றித்	திரிந் 	பாைதகைளச்
சரிபார்த் க்	ெகாண் 	வ ேவாம்"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.

"தம்பி!	ெபரியவர்	ெசால்கிறப 	ேகள்.	நிதானமாகப்	பாைதையப்	பார்த் க்
ெகாண் 	 றப்ப வ தான்	நல்ல !	அவசரம்	ேவண்டாம்.	நா ம்	உங்கேளா 	தான்



வரப்	ேபாகிேறன்"	என் 	 த்தபிட் ம்	 றினார்.

திைரகைள	அங்ேகேய	விட் 	விட் 	 வ ம்	வழிகைளச்	 ற்றிப்	பார்க்கக்
கிளம்பினார்கள்.	ெபரிய	ெபரிய	மரங்கெளல்லாம்	ேவெரா 	சாய்ந்தி ந்தன.
அங்கங்ேக	தண்ணீர்	ேதங்கி	வழிெயல்லாம்	ேச ம்	சகதி மாக	இ ந்த .	ஏரி
உைடத் க்	ெகாண் 	பாய்ந்ேதா ய	நீர்ப்பிரவாகம்	சில	இடங்களில்	பாைதையப்
பயங்கரமாக	அ த் க்	 ைடந்தி ந்த .	காற் ம்	மைழ ம்	ெகாண்ட
ேகாபத்திற் 	ஆளாகி	அந்தக்	காட் ன்	அைமதியான	அழ 	தா மாறாகித்
ேதாற்றமளித்த .

"கண் க் த்	ெதரிகிற	காட்சிகைளப்	பார்த்தால்	ேநற்றிர 	அந்தப்	ெபண்	உயிர்
பிைழத்தி க்க	 ெமன் 	என்னால்	நம்ப யவில்ைல.	பாவம்!	அவள்
தைலயில்	எ தியி ந்த 	அவ்வள தான்	ேபாலி க்கிற "	என் 	 த்தபிட்
பரிதாபமான	 ரலில்	 றினார்.	அவர்	தம்	வார்த்ைதையச்	ெசால்லி	 க்க ம்,
"அேதா	பா ங்கள்	அ கேள!	யாேரா	வி ந் 	கிடக்கிறாற்	ேபாலி க்கிற "	என்
கத்தில்	பய ம்,	வியப் ம்	படரச்	சக்கேசனாபதி	ஒ 	 தைரக்	ைகநீட் க்	காட் க்
ச்சலிட ம்	சரியாக	இ ந்த .	 தல்	நாளிர 	தண்ணீர்	பாய்ந் 	ஓ ய

அைடயாளம்	அங்ேக	ெதரிந்த .	மரக்கிைளகளின்	 றி க ம்	ெச 	ெகா த்
ர்க ம்	அடர்ந் 	பின்னிக்	கிடந்த	 தரில்	தண்ணீர்	இ த் 	வந் 	ெச கினாற்

ேபால்	அந்த	உடல்	கிடந்த .	ேதாற்றத்திலி ந் 	ெபண் டல்தான்	என்பைதத்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .

"அந்தப்	பாவிப்	ெபண்ணாகத்தான்	இ க் ம்.	ேநற் 	நான்	எவ்வள 	ஆதரேவா
அவளிடம்	ேபசிேனன்.	எப்ப யாவ 	அவைளக்	காப்பாற்றிவிட	ேவண் ம்	என்ற
எண்ணம்	தான்	என்	உள்ளத்தில்	உ தியாயி ந்த .	ஆனால்	 த்த	பகவான்
தி ள்ளம்	ேவறாயி ந்தி க்கிற .	அடப்	பாவேம!	ேநற்ேற	நான்	ெசால்லியப
ேகட் ந்தால்	இப்ப 	ஆகியி க்காேத!	வா ங்கள்	ேபாய்ப்	பார்க்கலாம்"	என்
ன்னால்	ஓ னார்	 த்தபிட் .	இராசசிம்ம ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	அவ க் ப்

பின்னால்	ஓ னார்கள்.	பிட் 	அந்தப்	ெபண்ணின்	உைடகைளச்	சரி	ெசய் விட் ,
"அவள்	தான்	ஐயா!	அநியாயமாகச்	ெசத் த்	ெதாைலத்தி க்கிறாள்!"	என்
றிக்	ெகாண்ேட,	அந்த	உடைலப்	 த க் ள்ளி ந் 	ெவளிேய	 க்கி	வந்
கம்	ெதரி ம்ப 	தைரயில்	கிடத்தினார்.	சக்கேசனாபதியின்	விழிகளில்

அ தாபம்	மின்னிய .

கண்களில்	சந்ேதக ம்	பீதி ம்	மிளிரக்	ெகாஞ்சம்	கீேழ	 னிந் 	அந்த	 கத்ைத
உற் ப்	பார்த்தான்	இராசசிம்மன்.	அவன்	 கம்	பயத்தால்	ெவளிறி	வாய்
ேகாணிய .	அ த்த	கணம்	அவன்	வாயிலி ந் 	ெவளிேயறிய	ஒ 	ெபயர்	அந்தக்
கா 	 வ ம்	எதிெராலித் 	அலறிக்	ெகாண் ந்த .	
---------	
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ெவள்ளத்தி ம்,	 யலி ம்	சிக்கிக்	ெகாண் 	மீ ம்	வழி	ெதரியாமல்	இறந்
ேபான	அந்தப்	ெபண்ணின்	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த் க்	 மாரபாண் யன்	ெபயர்
ெசால்லி	அலறியைதக்	கண்ட ம்	சக்கேசனாபதிக் ம்	 த்தபிட் க் ம்	அடக்க

யாத	வியப் 	ஏற்பட்ட .

கத்ைதப்	பார்த் 	இனங்கண் 	ெகாண்ட ம்	அவன்	வாயிலி ந் 	அலறலாக
ஒலித்த 	அந்த	ஒேர	ஒ 	வார்த்ைததான்.	அதன்	பின்	அவன்	வாயிலி ந்
வார்த்ைதேய	பிறக்கவில்ைல.	விழிகள்	விரிய	 கத்தில்	மைலப் ம்,	பீதி ம்	ெதரிய,
வாய்	ேப ம்	ஆற்றல்	இழந் 	விட்ட 	ேபால்	அப்ப ேய	அைசயாமல்	நின்றான்
அவன்.

"இந்தப்	ெபண்ைண	உங்க க் த்	ெதரி மா?	இவள்	யார்?"	என் 	ஒேர	சமயத்தில்
சக்கேசனாபதி ம்	பிட் ம்	அவைன	ேநாக்கிக்	ேகட்டார்கள்.	சிறி 	ேநரம்
அவர்கள்	ேகள்விையேய	காதில்	ேபாட் க்	ெகாள்ளாதவன்	ேபால்	மைலத்த
மைலத்தப ேய	நின்ற	இராசசிம்மன்	பின் 	ெமல்ல	தைல	நிமிர்ந்தான்.

"சக்கேசனாபதி!	இ 	என்ன	பரிதாபம்!	ெதன்பாண் 	நாட் லி ந் 	கடல்	கடந்
வந் 	இறங்கி	இந்தப்	ெபண்	தனியாக	எப்ப 	இங்ேக	வந்தாள்?	இவ ைடய	விதி
இங்ேக	வந் 	 ய	ேவண் ெமன் 	தான்	இ ந்ததா?"	என் 	பரிதாபம்	மிக்க
ரலில்	அவைர	ேநாக்கிக்	 றினான்.

"இந்தப்	ெபண்	யாெரன்ேற	நீங்கள்	இன் ம்	எனக் ச்	ெசால்லவில்ைலேய?"	என்
ேகட்டார்	அவர்.

"சந்ேதகேமயில்ைல!	இவள்	ெதன்பாண் 	நாட் த்	தளபதி	வல்லாளேதவனின்
தங்ைக!	பகவதி	என் 	ெபயர்!	இவள்	எப்ப 	எதற்காக	யா ைடய	உதவியால்
இங்ேக	வந்தாள்	என்பதல்லவா	எனக் ப்	 திராக	இ க்கிற .	எப்ப யானா ம்
இந்த	அவலக்	காட்சி	என்	ெநஞ்ைச	உ க் கிற .	இந்த	வயதில்	இந்தப்
ெபண் க் 	இப்ப 	ஏற்பட் க்க	ேவண்டாம்"	என் 	நா	த த க்கக்
றிவிட் க்	கண்களில்	திரண்ட	நீைரத்	 ைடத் க்	ெகாண்டான்
மாரபாண் யன்.

"இளவரேச!	நீங்கள்	பிைழயாக	அ மானம்	ெசய்கிறீர்கள்.	இவள்	அந்தப்
ெபண்ணாக	இ ப்பாெளன் 	என்னால்	நம்ப யவில்ைல.	அவளாவ ,
ெதன்பாண் 	நாட் லி ந் 	இங்ேக	ஓ 	வ கிறதாவ .	தளபதியின்	தங்ைக



மாதிரிேய	 க	அைமப் ம்,	ேதாற்ற ள்ள	யாேரா	ஒ 	ெபண்ணாக	இ ப்பாள்
இவள்"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.

"எனக் ம்	அப்ப ச்	சந்ேதகமாகத்தான்	இ க்கிற .	ஆனா ம்	இந்த	ஆண்ைம
மதர்ப் ம்	ெபண்ைம	நளின ம்	கலந்த	அழ 	 கம்	அந்தப்	ெபண் ைடய
ேபாலேவ	இ க்கிறேத!"	என் 	இராசசிம்மன்	 றிய	ேபா ,	'சா ம்,	ேநா ம்	 டத்
தனக் 	ேவண் யவர்க க் 	வந்தால்	தான்	மனித க் 	அ தாபப்பட

கிற .	ேவண்டாத,	 ன்	பின்	ெதரியாதவ க்காக	அ தாபத்ைதக்	 ட
அநாவசிய	ெசல 	ெசய்ய	மனிதன்	தயாராயில்ைல'	என் 	மனத் க் ள்
எண்ணிச்	சிரித் க்	ெகாண்டார்	பிட் .

"நான்	ெசால்வைத	நம் ங்கள்.	இ 	நிச்சயமாகத்	தளபதியின்	தங்ைகயாக	இ க்க
யா .	ேதாற்றத்தி ள்ள	ஒற் ைமேய	உங்கள்	கண்கைள	ஏமாற் கிற .

கவைலைய	வி ங்கள்"	என் 	சக்கேசனாபதி	உ தியாகக்	 றினார்.

"நீங்கள்	ெசால்கிற	மாதிரி	இ ந்தால்	நல்ல தான்.	ஆனால்	நமக்காக	அப்ப
இ க் மா?	இந்தப்	பாவிப்	ெபண்	ேநற்றிர 	அ கள்	ெசான்னைதக்	ேகட்
அவேரா 	வந்தி க்கக்	 டாேதா?	இப்ப 	உயிர்	விடவா	அ கள்	ேமல்
சந்ேதகப்பட் 	மைழயி ம்	 யலி ம்	திண்டா னாள்?	ஐேயா!	விதியின்
ெகா ைமேய!"	என் 	 த்த	பிட் விடம்	பிரலாபித்தான்	இராசசிம்மன்.	" யரம்
ெபா வான ,	யாராயி ந்தா ம்	மனம்	வ ந்திக்	கலங்க	ேவண் ய	இளைமச்
சா 	இ .	ஆனா ம்	நம்	ைகயில்	என்ன	இ க்கிற ?	நாம்	 ன்பங்கைளக்
காண ம்,	 கர ம்,	உண்டாக்க ேம	பிறந்தவர்கள்.	ெவ ம்	மனிதர்கள்"	என்
உணர்ச்சி	ெகாந்தளிக் ம்	ெசாற்களால்	இராசசிம்ம க் 	ஆ தல்	 றினார்	பிட் .

"நாம்	என்ன	ெசய்யலாம்?	ேநற்றிர 	அவ்வள 	மைழயி ம்	காற்றி ம்	இந்தப்
ெபண்ணின்	ஓலம்	ேகட்ட ம்	நம்	உயிர்கைளக்	 டப்	ெபா ட்ப த்திப்	பயப்படாமல்
எ ந் 	உதவ	ஓ 	வந்ேதாம்.	தண்ணீர்	உைடப் 	நம்ைமத்	த த் 	விட்டேத.
த்திசாலிப்	ெபண்ணாயி ந்தால்	பிட் 	 ப்பிட்ட	ேபாேத	இக்கைரக் 	வந்தி க்க
ேவண் ம்.	பாவம்,	விதி	 கிற	சமயத்தில்	அறி 	 ட	நல்ல 	ெகட்டைதப்
ப த் ணராமல்	பிறழ்ந் 	வி கிறேத!	இல்ைலயானால்	கள்ளங்கபடமறியாத	இந்த
அ கைளப்	பற்றி	ஐய ற் ப்	பயந்தி ப்பாளா	இவள்?"	என் 	சக்கேசனாபதி ம்
ேசாகத்ேதா 	ெசான்னார்.

ஆ தல்கைள ம்	மீறி	இறந் 	கிடக் ம்	அந்தப்	ெபண் டல்
பகவதியி ைடய தான்	என் 	 மாரபாண் யனின்	மனம்	உ தியாக
எண்ணிய .	ஆனால்	அைதத்	திடப்ப த்திக்	ெகாள்ள	இன் ம்	சரியான	சான்
இ ந்தால்	சந்ேதகம்	தீர்ந் 	வி ம்.	'தளபதி	வல்லாளேதவனின்	தங்ைகைய
நன்றாகப்	பார்த் ப்	பழக்கப்பட் 	அைடயாளம்	ெசால்லக்	 ய	ஒ வர்	இ ந்தால்



அவள்	தானா	என்பைத	இப்ேபாேத	உ திப்	ப த்திக்	ெகாண் 	விடலாம்.	ஆனால்
அவன்	ஒ வைனத்	தவிர	அவைள	அைடயாளம்	ெதரிந்தவர்கள்	யார்
இ க்கிறார்கள்	அங்ேக?'

இராசசிம்மன்	மனத்தின்	உணர்ச்சிப்	பரப்ெபல்லாம்	ேசாகம்	கவ்விட,	ேமேல	என்ன
நிைனப்பெதன் 	ேதான்றாமல்	மயங்கி	நின்றான்.

"சக்கேசனாபதி!	எனக் த்	ெதரிந்த	ெபண்க க் ள்ேள	வல்லாளேதவனின்
தங்ைகக் 	ஒ 	தனிக்	 ணம்	உண் .	ெபண்ணின்	அழ ம்,	ஆணின்	ெநஞ்
உர ம்	ெகாண்டவள்	பகவதி.	ஒ 	ெபரிய	வீரனின்	தங்ைக	என் 	ெசால்வதற்
ஏற்ற	எல்லா	இலட்சணங்க ம்	பகவதியிடம்	உண் "	என் 	கண்களில்	நீர்	மல்க
அவன்	 றினான்.

"நீங்கள்	மனத்ைதத்	ேதற்றிக்	ெகாள் ங்கள்.	இறந் 	கிடப்ப 	அந்தப்
ெபண்ணாக	இ க்க	 யாெதன்ேற	எனக் த்	ேதான் கிற .	நாம்	இந்த
விவரத்ைதத்	தமனன்	ேதாட்டத்தில்	விசாரித் 	உ தி	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.	இவள்
பகவதியாயி க் ம்	பட்சத்தில்	தமனன்	ேதாட்டத்	 ைறயில்	வந் 	இறங்கினால்
தான்	இந்தப்	பாைதயாகப்	 றப்பட் க்க	 ம்.	இந்தப்	ெபண்ைண	அைடயாளம்
ெசால்லி,	'இவள்	எப்ேபா ,	யா டன்	எந்தக்	கப்பலில்	வந் 	இறங்கினாள்'	என்
கப்பல்	 ைற	ஊழியர்களிடம்	விசாரிப்ேபாம்.	அந்த	விசாரிப் க் க்	 ட
அவசியமில்ைல.	ஏெனன்றால்	இவள்	பகவதியாயி ந் 	கப்பலில்	ெதன்பாண்
நாட் லி ந் 	வந்தி ந்தால்	தமனன்	ேதாட்டத்	 ைறயிேலேய	கப்பைல	விட் க்
கீழிறங்க	 யாமல்	நம்	வீரர்கள்	சிைறப்பி த் 	நி த்தியி ப்பார்கள்.	நான்	தான்
கப்பைலத்	த த் 	நி த் ம்ப 	கண் ப்பான	கட்டைளயிட் 	வந்தி க்கிேறேன.
ேநற்ைறக் 	 ன்	தினம்	இர 	தமனன்	ேதாட்டத்திலி ந் 	எனக் 	வந்த
தகவலிலி ந் 	ஒேர	ஒ 	கப்பல்	தான்	பி பட் ப்பதாகத்	ெதரிகிற .	அந்தக்
கப்பலில்	வந்தி ந்தால்	இந்தப்	ெபண்ைண	இறங்கி	வர	விட் க்க	மாட்டார்கேள!"
என் 	சக்கேசனாபதி	விளக்கமாகச்	ெசான்ன	ேபா ,	அவர்	ெசால்கிற	ப ேய
இ க்கலாெமன் 	இராசசிம்ம க் ம்	ேதான்றிய .

'ஒேர	மாதிரி	 க	அைமப் ம்,	ேதாற்ற ம்	உள்ள	ெபண்கள்	ேவ 	இடங்களில்
இ க்க	 ம்.	இறந் 	கிடக் ம்	ெபண்	பகவதிையப்	ேபான்ற	ேதாற்ற ைடய
ேவெறா த்தியாக ம்	இ க்கலாம்'	என் 	நிைனத் 	மன	அைமதி	அைடய
யன்றான்.	மனத்தின்	ேவதைன ம்,	 ழப்ப ம்,	பி வாதமாகத்	தணிவதற்

ம த்தன.	சலனமில்லாத	 கபாவத்ேதா 	நின் 	ெகாண் ந்தவர்	 த்த	பிட்
ஒ வர்	தான்.	'நன்றாகப்	ப த்த	பழங்கெளல்லாம்	உதிராமல்	இ க் ம்	ேபா
காற்றின்	ெகா ைமயால்	பிஞ் க ம்,	காய்க ம்	மரத்திலி ந் 	உதிர்ந் 	வி வ
ேபால்	ேதால்	 ங்கி	நைர	திைர	 ப் 	கண்டவர்க க்ெகல்லாம்	வராத	சா
இைளஞர்க க் 	வந் 	வி கிற .	அவரவர்க க்ெகன் 	அளந் 	வ த்த



நாட்க க் 	ேமல்	யா ம்	வாழப்	ேபாவதில்ைல'	என் 	உலக	நியாயங்கைள
எண்ணிப்	பார்த் க்	கலக்கத்ைதத்	தவிர்த்தவர்	அவர்	ஒ வர்	தாம்.

"இந்தச்	ேசாக	 ைவ	எண்ணிக்	கலங்கி	இப்ப ேய	நின் 	ெகாண் ந்தால்
ெசய ம்,	பய ம்	நிைறந்த	நம்	ேநரம்	கடந் 	ேபாய்வி ம்.	நாம்	தமனன்	ேதாட்டம்
ேபாக	ேவண் ேம!"	என் 	தங்கள்	காரியத்ைத	நிைன ப த்தினார்
சக்கேசனாபதி.	 மாரபாண் யன்	 னிந்த	தைல	நிமிராமல்	நீண்ட	ெப ச்
விட்டான்.

"இனி ம்	இப்ப ேய	ெசயலிழந் 	கவைலப்பட் 	நிற்பதில்	பயனில்ைல.	வா ங்கள்!
யாராயி ந்தா ம்	இறந் 	கிடக் ம்	இந்தப்	ெபண்	ெகா ந் 	நம் ைடய
பரிதாபத் க் ம்	இரக்கத் க் ம்	உரியவள்.	ெசய்ய	ேவண் யைதச்	ெசய் 	விட்
நம்	வழிகளில்	நாம்	நடப்ேபாம்"	என் 	ெசால்லிவிட் த்	தண்ணீர்	ஓ 	அரித்தி ந்த
ஒ 	பள்ளத்தில்	அந்தப்	ெபண்ணின்	உடைல	எ த் 	இட்டார்	 த்தபிட் .
சக்கேசனாபதி ம்	அவ மாக	இ 	பக்கங்களி ம்	உட்கார்ந் 	ைககளால்
மண்ைணத்	தள்ளிக்	 ழிைய	 ட	ஆரம்பித்தார்கள்.	மண்ேணா 	அவர்கள்
கண்ணீ ம்	 ழியில்	சிந்திய .	 தரில்	மலர்ந்தி ந்த	காட் ப்	 க்கள்	சிலவற்ைறக்
ைக	நிைறயப்	பறித் க்	ெகாண் 	வந் 	அந்தக்	 ழிக் ள்	ெசாரிந் 	விட்
கத்ைத	 க்	ெகாண் 	வி ம்பினான்	இராசசிம்மன்.

"தம்பீ!	உணர்ச்சிைய	அடக் .	நீ	 கத்ைத	 க்	ெகாண் 	அ வைதப்	பார்த்தால்
இவள்	நீ	நிைனக்கிற	ெபண்ெணன்ேற	உன்	மனம்	நம்பிவிட்டதாகத்	ெதரிகின்ற .
மண்ைணச்	ெசாரிந்தா ம்,	மலைரச்	ெசாரிந்தா ம்	ேவ பா 	ெதரியாத	நிைலைய
இந்தப்	ெபண்	அைடந் 	விட்டாள்.	உன்	அ தாபத் க் ரிய	உயிர்	இப்ேபா 	இந்த
உடம்பில்	இல்ைல.	இ 	எ ம் ச்	சட்டம்	ேவய்ந் 	நரம் 	 லிட் த்	ைதத்த	ேதால்
ைப.	இந்தக்	கரிய	 ந்த ம்,	நீல	ெந ங்	கண்க ம்,	ேகாலப்	 வ ம்,
காலக்கனெலரியில்	அழி ம்	மாயங்கள்.	இந்தப்	ெபரியவர்	அ க்க 	உன்ைன
'இளவரேச'	என் 	 ப்பி வதிலி ந் 	நீ	ஓர்	அரச மாரெனன் 	ெதரிகிற .
ஆ ங் யிற்	பிறந்தவ க் 	இ கிய	மனம்	ேவண் ெமன் 	அரசியல்	 ல்கள்
ெசால் ம்.	நீேயா	 ன்பங்கைளக்	கண்டேபாெதல்லாம்	இப்ப 	ெநகிழ்ந் 	வி வாய்
ேபாலி க்கிற .	உன்	மனத்தில்	நான்	ெசால் ம்	உைரகைளப்	பதித் க்
ெகாள்ளப்பா"	என் 	 ழியில்	மண்ைணத்	தள்ளிக்	ெகாண்ேட	 றினார்	 த்த
பிட் .	அப்ேபா ,	

"நீல	நிறத்தனவாய்	ெநய்யணிந் 	ேபாதவிழ்ந்
ேகாலங்	 யின்ற	 ழல்வாழி	ெநஞ்ேச!
ேகாலங்	 யின்ற	 ழ ம்	ெகா ஞ்சிைக ம்
காலக்	கனெலரியில்	ேவம்வாழி	ெநஞ்ேச
காலக்	கனெலரியில்	ேவவன	கண்டா ம்



சால	மயங் வ	ெதன்	வாழி	ெநஞ்ேச…"	

என் 	அவர்	'ைகய 	நிைலயாக'	(ஒ வர்	மரணத் க் 	வ ந்திப்	பா ம்	பாட் )
பா ய	பாட் 	தன்	ெநஞ் க்ெகன்ேற	பா ய 	ேபால்	ேதான்றிய 	இராசசிம்ம க் .

ழிைய	மண்	 க்	ெகாண்ட .	உடம் 	மைறந்த .	எங்ேகா	சிறி 	 ரம்	நடந்
ேபாய்	ஒ 	சி 	அரசங்	கன்ைற	ேவேரா 	பி ங்கி	வந் 	அந்த	இடத்தில்
ஊன்றினார்	 த்த	பிட் .	பக்கத்தில்	ேதங்கியி ந்த	தண்ணீைர ம்	வாரி
இைறத்தார்.	பின் 	தைல	நிமிர்ந் 	மற்ற	இ வைர ம்	பார்த் ச்	ெசான்னார்:	"நாம்
ேபாகலாம்.	ஓர்	உயிரின்	கைதைய	மண் க் ள்	பத்திரப்	ப த்தி	விட்ேடாம்.
இதற் 	 ன் ம்	இப்ப 	எத்தைனேயா	உயிர்களின்	கைதகைள	மண்	ஒளித்
ைவத் க்	ெகாண் க்கிற .	இன் ம்	எத்தைனேயா?	மண் க் 	ஒன் ம்
திதில்ைல."

ன் 	ேப ம்	ெமௗனமாகத்	தி ம்பி	நடந்தார்கள்.	இர 	தங்கியி ந்த
கட்டடத்தின்	வாயிற்ப க் ப்	பக்கத்தில்	ேபான	ேபா 	 தல்	நாளிர 	உறக்கம்
வராமல்	அந்தப்	ப யில்	உட்கார்ந் 	வாழ்க்ைகயின்	 ைமையப்	பற்றித்	தான்
ைபத்தியக்காரத்தனமாகச்	சிந்தித்த	சிந்தைனகள்	இராசசிம்ம க் 	நிைன க்
வந்தன.	' ைமயாம்	 ைம!	எங்ேக	இ க்கிற 	அ ?'

"உங்கள்	இ வ க் ம்	 திைரகள்	இ க்கின்றன.	நான்	நடந் 	ேபாக
ேவண் யவன்.	எனக் 	விைட	ெகா ங்கள்"	என் 	அந்த	இடத் க் 	வந்த ம்
த்தபிட் 	விைட	ெபற் க்	ெகாண்டார்.	பிரிந் 	ேபா ம்	ேபா 	மீண் ம்	அவர்
இராசசிம்மன்	 கத்ைதப்	பார்த் ,	"தம்பீ!	கவைலைய	வி .	நீ	அரச மாரன்;
ஆயிரக்கணக்கான	உயிர்கைளக்	ெகால் ம்	ேபாரில்	 டக்	கலங்காமலி க்க
ேவண் ய 	உனக் 	அறம்.	இந்த	ஓர்	உயி க்காகேவ	இப்ப 	மயங்கிச்
ேசார்கிறாேய?	ேபா!	உன்	காரியத்ைதப்	பார்க்கக்	கிளம் !"	என்றார்.

சிறி 	ேநரத்தில்	மைழயா ம்,	காற்றா ம்	சிைதந்த	காட் 	வழியில்	அவர்கள்
திைரப்	பயணம்	ெதாடங்கிய .	'காலக்	கனெலரியில்	ேவம்	வாழி	ெநஞ்ேச'	என்ற
த்த	பிட் வின்	ெசாற்கள்	மனத்தாளத்திலி ந் 	நீங்காமல்	ஒலிக்	 த்தாட
சிந்தைன	கவி ம்	மனத்ேதாேட	ெசன்றான்	 மாரபாண் யன்.

ந வழியில்	நிகழ்ந்த	அந்தத்	 யர	நிகழ்ச்சி	ெபாலன்ன ைவயிலி ந் 	 றப்ப ம்
ேபாதி ந்த	உற்சாகத்ைத	இ ந்த	இடம்	ெதரியாமல்	அழித் 	விட்ட .	 த்த
பிட் வின்	வார்த்ைதகள்,	வாழ்க்ைகயின்	 ைமையப்	பற்றி	அவன்	 தல்	நாள்
நிைனத்த	அேத	நிைன கைள	ேவெறா 	விதத்தில்	அவ க் த்	தி ப்பிக்

வன	ேபால்	ஒலித்தன.



அந்த	வார்த்ைதகைள	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	பயணத்ைதத்	ெதாடர்ந்தான்
அவன்.	இந்தச்	ேசாக	நிகழ்ச்சிைய	உண்டாக் வதற்ெகன்ேற	ேநற் 	மைழ ம்,
காற் ம்	வந்தனவா?	இந்தச்	ேசாகத்ைத	எதிர்பார்த்ேத	ேநற்றிர 	அவன்	மனத்தில்
வாழ்வின்	 ைமையப்	பற்றிய	அந்தத்	ேதாற்றங்கள்	உண்டாயினவா?	ஒன் ம்
ரியவில்ைல.	அப்ேபா 	அவன்	மனநிைல	எப்ப 	இ க் ம்	என்பைத	உணர்ந்தவர்
ேபால்	சக்கேசனாபதி ம்	ேபசாமல்	உடன்	வந் 	ெகாண் ந்தார்.

அவர்களி வ ம்	தமனன்	ேதாட்டத் க்	கப்பல்	 ைறைய	அைடவதற் ச்	சிறி
ெதாைல 	இ க் ம்	ேபாேத	ஈழ	நாட் க்	கப்பற்பைட	வீரர்கள்	சிலர்	எதிேர	வந்
அவர்கைளச்	சந்தித் 	விட்டனர்.	அவர்கைளச்	சந்தித்த	உடேன	ஆவேலா ,
"நீங்கள்	த த் 	நி த்தியி க் ம்	கப்பலில்	வந்தி ப்பவர்கள்	யார்?	அவர்கள்
எங்கி ந் 	வ கிறார்கள்?	இந்த	ஒ 	கப்பைலத்	தவிர	ேவ 	ஏதாவ 	கப்பல்
வந்ததா?	இந்தச்	சில	நாட்களில்	யாராவ 	ஓர்	இளம்	ெபண்	கப்பலில்	வந்
இறங்கித்	தனியாக	இந்தக்	காட் 	வழியில்	 றப்பட்டைத	நீங்கள்	பார்த்தீர்களா?"
என் 	எத்தைன	சந்ேதகங்கள்	தன்	மனத்தில்	இ ந்தனேவா	அத்தைனக் ம்
ேசர்த் க்	ேகள்விகைளக்	ேகட்டார்	சக்கேசனாபதி.

"இந்தச்	சில	நாட்க க் ள்	இங் 	வந்தேத	இப்ேபா 	பி பட் ள்ள	ஒேர
கப்பல்தான்.	கப்பல்	விழிஞத்திலி ந் 	வ கிறெதன் 	அறிந்ேதாம்.	அதில்	ஒ
ன் மிக்கார	மனித ம்,	ஓர்	இளம்	ெபண் ம்,	இன்ெனா 	இைளஞ ம்	ஆக
ன் 	ேபர்கள்	வந்தார்கள்.	ஆனால்	கப்பலில்	பி பட்ட	தினத்தன் 	மாைல	அந்த

இைளஞன்	மட் ம்	காணாமல்	ேபாய்விட்டான்"	என் 	கடற்பைட	வீரர்கள்	பி பட்ட
கப்பலின்	நிைலைமைய	விவரித் 	ம ெமாழி	 றினர்.
----------	
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பாதி	வழியில்	எதிர்ெகாண் 	சந்தித்த	தமனன்	ேதாட்டத் க்	கடற்பைட	வீரர்கள்
றிய	ெசய்தியிலி ந் 	இறந்த	ெபண்	கப்பலில்	வந் 	இறங்கியவளாக	இ க்க
யாெதன் 	ெதரிந்த .	அவ்வளவில்	தாற்காலிகமான	தி ப்தி	ஒன் 	ஏற்பட்ட

இராசசிம்ம க் .	'கப்பலில்	வந்த	 ன் 	ேபர்களில்	ஒேர	ஓர்	இைளஞன்	தான்
காணாமற்	ேபாய்விட்டாெனன் 	இவர்கள்	 கிறார்கள்.	எனேவ	பகவதி	இந்த
கப்பலில்	வந் 	இறங்கியி க்க	 யா '	என் 	தன்	மனத்ைத	ஆற்றிக்	ெகாண் ,
"சக்கேசனாபதி!	என்ைனத்	 ன் த் வைதேய	ேநாக்கமாகக்	ெகாண் ,	என்
பைகவர்கள்	அ ப்பிய	 ரட் 	ஒற்றர்கள்	சிலர்,	பி பட் க் ம்	இந்தக்	கப்பலில்
வந்தி க்கலாம்	என் 	நீங்க ம்	நா ம்	வந் 	பார்த்ேதாம்.	ஆனால்	கப்பல்
விழிஞத்திலி ந் 	வந்த 	என் ம்	அதில்	ஏற்ெகனேவ	தப்பிச்	ெசன்ற
இைளஞைனத்	தவிர	ஒ 	 ன் மிக்கார ம்,	இளம்	ெபண்ெணா த்தி ம்
இ க்கிறார்கெளன் ம்	இவர்கள்	 வதிலி ந் 	அவர்கள்	யாராயி க்கலாம்
என்பைத	இப்ேபாேத	நான்	 றிவிட	 ம்"	என் 	அவரிடம்	ெசான்னான்
இராசசிம்மன்.

" மானால்	ெசால் ங்கள்,	பார்க்கலாம்.	யார்	அவர்கள்?"	என் 	அவர்
அவைனக்	ேகட்டார்.

"ேவ 	யாராயி க்க	 ம்?	மகாமண்டேல வரர்தான்	தம்	ெபண்ைண ம்
நாராயணன்	ேசந்தைன ம்	அ ப்பியி ப்பார்	என் 	எனக் த்	ேதான் கிற ."

"அவர்	அவ்வா 	அ ப் வதற் 	இப்ேபா 	என்ன	அவசியம்	வந் 	விட்ட ?"

"எனக் 	ஏதாவ 	அந்தரங்கமான	ெசய்திைய	அவர்	ெசால்லி	அ ப்பியி க்கலாம்
அல்லவா?"

"அவரிடம்	தங்கியி ப்ப 	ேபால்	இ ந் 	அவைர ம்	ஏமாற்றி	விட் 	அர ரிைமப்
ெபா ள்கைள ம்	ெசால்லாமல்	கடத்திக்	ெகாண் 	என்ேனா 	இங் 	ஓ
வந்தி க்கிறீர்கள்	நீங்கள்.	இவ்வள 	அவமதிப்பாக	நடந் 	ெகாண்ட	பின் ம்
உங்கைளத்	ேத க்	கடல்	கடந் 	தம்	ெபண்ைண ம்,	அந்தரங்க	ஒற்றைன ம்	அவர்
எப்ப 	அ ப் வார்?"

"எல்லா	மனித	உணர்ச்சிகைள ம்	அளவி வ 	ேபால்	மகாமண்டேல வர ைடய
உணர்ச்சிகைள ம்	சாதாரணமாக	அளவிட	 யல்கிறீர்கள்.	அதனால்	தான்
உங்க க் 	இப்ப த்	ேதான் கிற 	சக்கேசனாபதி."



"அ 	எப்ப 	ேவண் மானா ம்	இ க்கட் ம்,	இளவரேச!	 தலில்	உங்க க் 	ஒ
சந்ேதகம்	ஏறக் ைறய	தீர்ந் 	விட்ட .	இந்தத்	 ைறயில்	நாம்	வந் 	இறங்கிச்
ெசன்ற	நா க் ப்	பின்	எந்தக்	கப்பலி ம்	வல்லாளேதவனின்	தங்ைக	பகவதி
வந் 	இறங்கிச்	ெசன்றதாக	யா ம்	அைடயாளம்	 றவில்ைல.	அதனால்	ேநற்றிர
காட் ல்	இறந்த	ெபண்ைணப்	பற்றி	நீங்கள்	சந்ேதகப்பட் 	அ த 	வீண்
மனப்பிரைம	தான்.	உ வ	ஒற் ைம	உங்கள்	கண்கைள	ஏமாற்றிவிட்ட ."

"இல்ைல,	சக்கேசனாபதி!	நீங்கள்	என்ன	சமாதானம்	ெசான்னா ம்	இப்ேபாைதக்
அைத	நான்	தீர்மானிப்பதற் 	இயலா .	இறந்த 	அந்தப்	ெபண்ணில்ைல	என்பைத
அங்ேக	ெசன் 	அவைள	உயி டன்	பார்த்தாெலாழிய	நான்	நம்பமாட்ேடன்"	என்ற
இராசசிம்மன்	அப்ேபா ம்	பி வாதமாகத்தான்	அவ க் ப்	பதில்	 றினான்.

தமனன்	ேதாட்டத் க்	கப்பல்	 ைற	ெந ங்க,	ெந ங்க	அவர்கள்	இ வ ைடய
மனத்தி ம்	ஆவல்	அ த் க்	ெகாண்ட .

அவர்க ைடய	 திைரக க் ப்	பக்கத்திேலேய	அடக்கமாகக்	கடற்பைட
வீரர்க ம்	நடந் 	வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

"பி பட்ட	கப்பலிலி ந் 	யாேரா	ஓர்	இளம்	பிள்ைள	மட் ம்	தப்பி	விட்டதாகக்
கிறீர்கேள!	நீங்கள்	ஏன்	அவ்வள 	கவனக்	 ைறவாக	நடந் 	ெகாண் ர்கள்?

உங்க க் த்	ெதரியாமால்	அவன்	எப்ப த்	தப்பினான்?"	என் 	அந்த	வீரர்களிடம்
க ைமயான	 ரலில்	ேகட்டார்	சக்கேசனாபதி.

"அைத	எங்களால்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	கப்பல்	பி பட்ட	அன்
ந ப்பகலில்	அந்த	இைளஞன்	கீழ்த்தளத்தி ள்ள	அைறக் ப்	ேபானான்.	அதன்
பின்	அவைன	நாங்கள்	காணேவயில்ைல.	 ன் மிக்காரரிட ம்	அந்தப்
ெபண்ணிட ம்	விசாரித்ததில்,	'அந்த	இைளஞன்	கப்பலிலி ந் 	தப்பிச்	ெசன்
விட்டான்'	என் ம்,	எப்ப த்	தப்பினான்,	எங்ேக	ேபானான்	என்ப 	தங்க க் த்
ெதரியாெதன் ம்	அவர்கள்	 றிவிட்டார்கள்.	நாங்க ம்	 ந்த	வைரயில்	ேத ப்
பார்த்ேதாம்.	அந்த	இைளஞன்	அகப்படேவயில்ைல"	என் 	கடற்பைடையச்	ேசர்ந்த
வீரர்கள்	 றினர்.

" ன்	 மிக்கார ம்,	அந்தப்	ெபண் ேம	அவைன	உங்க க் த்	ெதரியாமல்
தப்பச்	ெசய் விட் 	உங்களிடம்	ஒன் ம்	ெதரியாத 	ேபால்
ந த்தி க்கிறார்கெளன் 	எனக் த்	ேதான் கிற .	எல்லாவற் க் ம்	உங்கள்
பா காப் க்	 ைற தான்	காரணம்."

"அப்ப யி ப்பதற்கில்ைல,	மகாேசனாபதி!	ஏெனன்றால்	 ன் மிக்கார ம்



அந்தப்	ெபண் ம்	தப்பிச்	ெசன்ற	இைளஞன்	ேமல்	ேகாபமாக	இ க்கிறார்கள்.
அவர்கள்	இ வ ம்	அந்த	இைளஞைனப்	பற்றித்	தங்க க் ள்	ெவ ப்பாக ம்,
ேகவலமாக ம்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	அவன்	அவர்க க் 	ேவண் யவனாக
இ க்க	 யா ."

"இவர்கள்	ெசால்வைதக்	ேகட்டால்	எல்லாம்	ஒேர	 திராக	அல்லவா	இ க்கிற ?"
என்றான்	அ வைரயில்	 க்கிட் ப்	ேபசாமல்	அைமதியாகக்	 திைரையச்
ெச த்தி	வந்த	 மாரபாண் யன்.

தமனன்	ேதாட்டம்	வந்த .	எதிேர	கட ம்,	நி த்தப்	பட் ந்த	அந்தக்	கப்ப ம்,
ைற ம்	ெதரிந்தன.

"ேநற் 	மைழயால்	இந்தப்	ப தியில்	ஒன் ம்	அழி 	ேநரவில்ைலயா?"

"இங்ேக	கப்பலின்	பாய்கைளெயல்லாம்	இறக்கி,	நங் ரத்ைத	வன்ைமயாகக்	கட்
ைவத்ேதாம்.	அதனால்	ஒன் ம்	அழி 	இல்ைல"	என் 	ஊழியர்களிடமி ந்
அவ க் 	ம ெமாழி	கிைடத்த .

"சக்கேசனாபதி!	அேதா	பா ங்கள்.	நான்	அ மானித் க்	 றியப தான்
நடந்தி க்கிற .	நாராயணன்	ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	தான்
வந்தி க்கிறார்கள்.	கப்பல்	ேமல்தளத்தில்	நிற்கிறார்கள்	பா ங்கள்..."	என்
வியப்ேபா 	 ட் க்	காட் னான்	 மாரபாண் யன்.	அவர்	பார்த்தார்.	தங்கள்
இளவரசைனக்	கண்ட	மகிழ்ச்சிேயா 	 கம்	மலரக்	கப்பல்	ேமல்தளத்தில்
நின்றார்கள்	ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்.	சக்கேசனாபதிக் ப்	ெப த்த
ஏமாற்றமாகிவிட்ட .	 மாரபாண் யனின்	பைகவர்களால்	அ ப்பப்	ெபற்றவர்கள்
அந்தக்	கப்பலில்	வந்தி க்கலாெமன் 	எதிர்பார்த்த	அவ க் 	உண்ைமயிேலேய
வந்தி ப்பவர்கைளப்	பார்த்த டன்	ஏமாற்றத்ைதத்	தவிர	ேவ 	எ ம்
உண்டாகவில்ைல.

திைரைய	விட் 	இறங்கிய ம்	சக்கேசனாபதிைய ம்	 ந்திக்	ெகாண்
மாரபாண் யன்	ஓட்ட ம்	நைட மாகக்	கப்பைல	ேநாக்கிச்	ெசன்றான்.	ஆவலின்

உள்ளத்	 ப் ம்,	கால்களின்	ேவக ம்	ேபாட் யி ம்	நைட	அ .

"அடடா!	நான்	எவ்வள 	பாக்கியசாலி...	மகாமண்டேல வரரின்	அ ைமப்
தல்வி ம்	அந்தரங்க	ஒற்ற ம்	ேசர்ந் 	என்ைனப்	பார்க்கக்	கடல்	கடந்
வந்தி க்கிறார்கேள?...	வரேவண் ம்...	வர	ேவண் ம்..."	என் 	 ன்னைக	ெசய்
ெகாண்ேட	அவர்க டன்	ேபாய்	ேமல்	தளத்தில்	நின்றான்	இராசசிம்மன்.

ழல்வாய்ெமாழி ம்	ேசந்த ம்	மரியாைத	ெசய் 	வரேவற்கிற	பாவைனயில்



வணங்கினர்.	 ழல்வாய்ெமாழி	ேபசவில்ைல.	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்	ெகாண்
நின்றாள்.	அவன்	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	வந்
விட்டதற்காகத்	தன்	ேமல்	ேகாபம்	ெகாண் க்கிறாள்	என் 	நிைனத்தான்
இராசசிம்மன்.	அந்தப்	ெபண்ைமத்தனமான	ெபாய்க்	ேகாபம்	அவ க்
ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .	அந்தச்	சமயத்தில்	ேசந்தன்	அ கில்	வந்
றலானான்:	" மார	பாண் ய க் 	மிக	அவசரமான	ெசய்திையக்	ெகாண்

வந்தி க்கிேறன்.	இங்ேகயி க் ம்	கடற்பைட	வீரர்கள்	இரண் 	நாட்க க் 	ேமல்
அநியாயமாக	எங்கைளத்	த த் 	நி த்தித்	தாமதமாக்கி	விட்டார்கள்.	நாங்கள்
உங்கைளத்	ேத 	வந்த	காரியம்	மிக	 க்கியமான .	அவசியத்ேதா 	 ய
அவசரம்	நிைறந்த .	மகாமண்டேல வரர்	எங்கைள	அ ப் வதற் 	 ன்	இந்த
அவசரத்ைத	மிக ம்	வற் த்தியி க்கிறார்."

ேசந்தன்	இராசசிம்மனிடம்	இப்ப ச்	ெசால்லிக்	ெகாண் க் ம்	ேபா
சக்கேசனாபதி ம்	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தார்.	அவைரப்	பார்த்த ம்	நாராயணன்
ேசந்தன்	ேபச்ைச	நி த்தி	விட்டான்.	 ழல்வாய்ெமாழி	ம ண் 	நின்றாள்.

"நான்	எதிரிகளின்	கப்பல்	ஒன்ைற	நிைனத் 	இந்தக்	கட்டைள	இட் ந்ேதன்.
இவர்கள்	விவரம்	ெதரியாத	 ைறயினால்	உங்கள்	கப்பைலத்	த த் 	நி த்தி,
அநாவசியமாக	உங்க க் த்	 ன்பத்ைதக்	ெகா த் 	விட்டார்கள்.	நீங்கள்
இ வ ம்	தய 	ெசய் 	மன்னிக்க	ேவண் ம்"	என் 	வந் 	நின்ற டன்
ேசந்தனிட ம்	 ழல்வாய்ெமாழியிட ம்	மன்னிப் க்	ேகட்டார்	அவர்.	மன்னிப் க்
ேகட்டவ க் க்	ேகட்கப்பட்ட	இ வ ேம	பதில்	எ ம்	ெசால்லவில்ைல.

இரண் 	 ன் 	விநா கள்	அைமதியில்	கைரந்தன.	"ேசந்தா,	மகாமண்டேல வரர்
ஏேதா	அவசரமான	ெசய்தி	ெசால்லி	அ ப்பியி க்கிறாெரன்றாேய!	அைத	இன் ம்
நீ	எனக் ச்	ெசால்லேவ	இல்ைலேய?"	என் 	அந்த	அைமதிையக்	கைலத்
இராசசிம்மன்	ேகட்டான்.

"மன்னி ங்கள்,	அைத	உங்களிடம்	 வதற் 	நீங்கள்	என்ேனா 	இப்ப க்
ெகாஞ்சம்	தனிேய	வரேவண் ம்."	ேசந்தனின்	இந்த	ெசாற்கைளக்	ேகட்
இராசசிம்மன்	சிறி 	தயங்கினான்.	சக்கேசனாபதியின்	 கத்ைத	ஏறிட் ப்
பார்த்தான்.

"ேபாய்	வா ங்கள்!	எனக் ப்	பிற ைடய	இரகசியங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்வதில்
அக்கைற	கிைடயா .	நான்	இங்ேக	நின் 	ெகாண் க்கிேறன்"	என் 	அவர்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னார்.

ேசந்தன்	 மாரபாண் யன்	பின்	ெதாடரக்	கீழ்த்	தளத் க் 	இறங்கிக்
ழல்வாய்ெமாழியின்	அைறக் ள்	ேபானான்.	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	அவர்கள்



இ வ க் ப்	பின்னால்	ெசன்றாள்.	அவர்கைள	கப்பல்	அைற	வாசலிேலேய	த த்
நி த்தினான்	ேசந்தன்.	ேசந்தனின்	இந்தச்	ெசயல்	இராசசிம்மைனத்	திைகக்க
ைவத்த .	 ழல்வாய்ெமாழிக் 	 கத்தில்	அ த்தாற்	ேபால்	இ ந்த .

"என் ைடய	அைறக் ள்	நான்	 ைழவைத	நீங்கள்	யார்	த ப்பதற் ?"	என்
சிவந்த	உத கள்	 க்க	ஆத்திரத்ேதா 	ேசந்தைனக்	ேகட்டாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

"இ 	உங்க ைடய	அைற	தான்	என்பதில்	சந்ேதகமில்ைல,	அம்மணி!	ஆனால்
இப்ேபா 	நாங்கள்	ேபச	ேவண் ய	ெசய்தி	எங்க ைடய "	என் 	அ த்தமாகக்
றிவிட் த்	தா ம்	உள்ேள	ேபாய்க்	ெகாண் ,	கதைவ	உட்பக்கம்	தாழிட் க்

ெகாண்டான்	ேசந்தன்.

கத்தில்	அைறந்த 	ேபால்,	'ப 'ெரன் 	அைடபட்ட	கத க்ெகதிேர	நின்ற
ழல்வாய்ெமாழியின்	அழகிய	 கத்தில்	ேகாபம்	விைளயா ய .

'ெநட்ைடயைன	நம்பினா ம்	 ட்ைடயைன	நம்பக்	 டா 	என்ற	பழெமாழி
சரியாகத்தான்	இ க்கிற '	என் 	ஆத்திரந்	தீரத்	தனக் த்	தாேன	ெசால்லிக்
ெகாண்டாள்	அவள்.	ேகாபத்தில்	இரண் 	ைகவிரல்கைள ம்	ேசர்த் 	ெநரித் ச்
ெசா க்கிக்	ெகாண்ேட	ேவகமாக	ேமல்	தளத் க் 	ஏறிப்	ேபானாள்
ழல்வாய்ெமாழி.	அங்ேக	சக்கேசனாபதி	நின் 	ெகாண் ந்தார்.	ேவெறா

பக்கமாகப்	பாய்மரத்தில்	சாய்ந்தப 	அவ ம்	ேபாய்	நின் 	ெகாண்டாள்.

"அம்மா!	நான்	உங்களிடம்	ஒன் 	ேகட்கிேறன்.	உண்ைமைய	எனக் த்	ெதரிவித்
விட்டால்	நல்ல .	இேத	கப்பலில்	உங்கேளா 	யாேரா	ஓர்	இைளஞ ம்	வந்தானாேம?
இப்ேபா 	அவன்	எங்ேக	தப்பி	ஓ னான்?	அவனாகத்	தப்பியி ந்தா ம்,
நீங்களாகத்	தப்பவிட் ந்தா ம்	நடந்தைத	மைறக்காமல்	என்னிடம்
றிவி ங்கள்.	அந்த	வாலிபன்	யாெரன்பைத ம்	எனக் ச்	ெசால்லிவி ங்கள்"

என் 	சக்கேசனாபதி	 ழல்வாய்ெமாழியிடம்	ேகட்டார்.

"எனக் 	ஒன் ம்	ெதரியா .	எல்லாம்	அந்தக்	 ட்ைட	மனிதரிடேம	ேகட் த்
ெதரிந் 	ெகாள் ங்கள்.	இப்ேபா 	அவர்	தான்	இங்ேக	சர்வாதிகாரி!"	என்
எரிச்சேலா 	பதில்	ெசான்னாள்	அவள்.	அேத	சமயத்தில்	ேசந்தன்	பின்	ெதாடர
இராசசிம்மன்	அங்ேக	வந்தான்.	அவன்	 கம்	இ ண் ந்த .	

"சக்கேசனாபதி!	மிக	அவசரமான	 ழ்நிைல	என்ைன	இப்ெபா 	அைழக்கிற .
நான்	உடேன	இேத	கப்பலில்	தாய்நா 	தி ம்பப்	ேபாகிேறன்.	காசிப	மன்னர்	எனக்
வாக்களித்தப 	இன் ம்	எட் 	நாட்க க் ள்	ஈழத் ப்	பைடேயா 	உங்கைள
எனக் 	உதவியாக	அ ப் வார்"	என் 	பதற்றத்ேதா 	 றினான்	இராசசிம்மன்.
---------	
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இராசசிம்மன்	பதற்றத்ேதா 	'இப்ேபாேத	தாய்நா 	தி ம்பப்	ேபாகிேறன்'	என்
றியைதக்	ேகட்ட ேம	சக்கேசனாபதிக் 	நிைலைம	 ரிந் 	விட்ட .

'ெதன்பாண் 	நாட் ல்	பைகவர்	பைடெய ப் 	ெந ங்கிக்	ெகாண் க்கிற
ேபா ம்'	என்பைத	அவரால்	உணர	 ந்த .

ேசந்தன்	ேசார்ந் 	ேபாய்	உட்கார்ந்தி ந்த	தன் ைடய	கப்பல்	ஊழியர்கைள ம்
மா மிகைள ம்	 ப்பிட் ,	"பாய்	மரங்கைளச்	சரி	ெசய் 	பாய்கைள	விரி ங்கள்.
இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	 றப்ப வதற்கான	ஏற்பா கள்	தயாராகட் ம்"	என்
இைரந் 	உத்தர கள்	ேபாட	ஆரம்பித்தான்.	சக்கேசனாபதி	இராசசிம்ம ைடய
கத்ைதேய	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றார்.

"வந்த ம்	வராத மாக	இப்ப 	உடேன	தி ம்பிப்	ேபாகிேறேன	என் 	நிைனத் க்
ெகாள்ளாதீர்கள்.	என்	தாைய ம்,	நாட்ைட ம்	காப்பாற்ற	ேவண் மானால்	நான்
ேபாய்த்தான்	ஆக	ேவண் ம்.	ெந க்க யான	சமயம்	இ .	காசிப	மன்னரிடம்
ெசால் ங்கள்	அவ ைடய	பைட	உதவி	ேதைவ.	அதற் 	நீங்கள்	தைலைம	தாங்கி
வந்தால்	தான்	எனக் 	நம்பிக்ைக	பிறக் ம்.	இ க்கிற	நிைலைமையக்
ேகள்விப்பட்டால்	நான்	ேபாவதற் ள்ேளேய	அங்ேக	ேபார்	 ண் 	வி ேமா	என்
பயமாயி க்கிற "	என் 	அவரிடம்	உணர்ச்சிகரமாக	ேவண் க்	ெகாண்டான்
அவன்.	அைதக்	ேகட் க்	ெகாண் 	அவர்	 றினார்,	"இளவரேச!	காசிப	மன்னர்
ட	நீங்கள்	ெசால்லாம ம்	விைடெபற் க்	ெகாள்ளாம ம்	தி ம்பிச்	ெசல்வைத

மன்னித் 	வி வார்.	ஆனால்	அந்தப்	ெபண்	கனகமாைலதான்	நான்	தி ம்பிச்
ெசன்ற ம்,	என்ைனக்	ேகள்விகைளக்	ேகட் த்	திணற	அ க்கப்	ேபாகிறாள்.

ம் க்காரப்	ெபண்ணாயிற்ேற	அவள்!"

"கனகமாைலயிட ம்	என்	அன்ைப ம்	வாழ்த் க்கைள ம்	ெசால் ங்கள்.
பிைழத் க்	கிடந்தால்	எல்ேலா ம்	எல்ேலாைர ம்	ம ப ம்	சந்திப்ேபாம்"	என்
ெசால் ம்	ேபாேத	 ரல்	த த த் க்	கண்களில்	ஈரம்	கசிந் 	விட்ட
இராசசிம்ம க் .

கப்பல்	 றப்ப வதற் 	எல்லா	ஏற்பா க ம்	தயாராகி	விட்டதாக	ேசந்தன்	வந்
ெதரிவித்தான்.	சக்கேசனாபதி	 மார	பாண் யனின்	காத கில்	ஏேதா	ெசால்லிச்
சற் 	ஒ க் ப்	 றமாக	ஒ 	 ைலக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபானார்.
"இளவரேச!	இவர்கேளா 	கப்பலில்	வந் 	தப்பி	ஓ ப்ேபான	வாலிபன்	யாெரன்
ெகாஞ்ச	ேநரத் க் 	 ன்	இைடயாற் 	மங்கலத் 	அம்மணியிடம்	ேகட்ேடன்.	அ
ேசந்த க் த்	தான்	ெதரி ெமன் 	ெவ ப்ேபா 	பதில்	ெசால்லிவிட்டார்கள்.



நீங்கள்	அ 	பற்றிச்	ேசந்தனிடம்	ேகட் ர்களா?"	என் 	ேகட்ட	அவ க் ,	"நான்
ேசந்தைனக்	ேகட்ட	 தல்	ேகள்விேய	அ தான்.	ஆனால்	அவன்	அந்த
வாலிபைனப்	பற்றிய	இரகசியத்ைதக்	கப்பலில்	ேபா ம்	ேபா 	விரிவாகச்
ெசால்வதாகக்	 றிவிட்டான்.	அந்த	வாலிபைனப்	பற்றித்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்
ஆவைல	விடக்	காட் ல்	இறந்த	ெபண்ைணப்	பற்றிேய	எனக் 	அதிகம்
கவைலயாயி க்கிற !"	என் 	 மாரபாண் யன்	பதில்	ெசான்னான்.

"சரி	விைட	தா ங்கள்.	இன் ம்	சில	நாட்களில்	பைடேயா 	வந் 	விழிஞத்தில்
சந்திக்கிேறன்"	என் 	ைக ப்பி	வணங்கிவிட் ச்	சக்கேசனாபதி	கப்பலிலி ந்
கீேழ	இறங்கினார்.	கப்பலின்	நங் ரக்	கயி கள்	அவிழ்க்கப்பட்டன.
ழல்வாய்ெமாழி	ேகாபத்ேதா 	ஒ 	 ைலயில்	நின் 	ெகாண் ப்பைத

இராசசிம்மான்	பார்த் க்	ெகாண்டான்.

"ேகாபப்ப கிறவர்கெளல்லாம்	அைத	என்	ேமேலேய	ெச த் வெதன் 	ைவத் க்
ெகாண்டால்	நான்	ஒ வன்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	 ழல்வாய்ெமாழியின்
ேகாபமில்லாத	 கத்ைத ம்,	சிரிப்ைப ம்	நான்	பார்க்க	ஆைசப்ப கிேறன்"	என்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அவள்	அ கில்	ெசன்றான்	இராசசிம்மன்.	அேத	ேநரத்தில்
கப்பல்	 ைறயிலி ந் 	ெம வாக	நகர்ந்த .

எங்ேகா	பராக் ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்ற	 ழல்வாய்ெமாழி	வி ட்ெடன்
தி ம்பினாள்.	அப்பப்பா!	அந்த	 கத்தில்	தான்	எவ்வள 	ேகாபம்?

"மகாமண்டேல வர ைடய	கண்	பார்ைவக் த்	தான்	ஆற்றல்	அதிகம்.	இப்ேபா
பார்த்தால்	அவ ைடய	ெபண்ணின்	கண்கள்	அைத	விட	அ த்தமாகப்	பார்க் ம்
சக்தி	வாய்ந்தைவ	என்றல்லவா	நிைனக்கத்	ேதான் கிற ?"

"நிைனப்பீர்கள்!	நிைனப்பீர்கள்!	ஏன்	நிைனக்க	மாட் ர்கள்?	 றவிையப்	ேபால்
ேவடம்	ேபாட் 	ேவண் யைதத்	தி க்	ெகாண் 	ெசால்லாமல்	ஓ ப்	ேபாகிற
இளவரச க் 	எ 	ேவண் மானா ம்	நிைனக்க	 ேம?	ஆண்க க்ேக
வஞ்சகக்	 ணம்	அதிகம்.	ெநஞ் 	அ த்தம்	அதிகம்.	இல்லாவிட்டால்	அந்தக்
ட்ைட	மனிதர்	என் ைடய	அைறயிேலேய	என்ைன	 ைழயவிடாமல்	த த்

நி த்தி	விட் ,	உங்கேளா 	இரகசியம்	ேப வதற் த்	 ணிய	 மா?
தி ெரன் 	இரகசிய	விஷயங்கைள	அறியத்	த தியற்ற	 ன்றாவ 	ேபராக
மாறிவிட்ேடன்	ேபாலி க்கிற 	நான்!	அப்ப த்தாேன?"

"ேசந்தன்	ெசய்ததில்	தவெறன்ன	 ழல்வாய்ெமாழி!	அரசாங்கக்	காரியங்கைளப்
ேப ம்	ேபா 	ெபண்கள்	 ட	இ ப்ப 	நல்லதில்ைல	தாேன?"

"அப்ப யானால்	என்	தந்ைத	ேசந்தைன	மட் ேம	தனியாக	இந்தக்	கப்பலில்



அ ப்பியி க்கலாேம!"

"உண்ைமதான்!	நீ	ஏன்	வீணாக	அைலய	ேவண் ம்?"	என் 	இராசசிம்மன்
ெசான்ன ம்	 ழல்வாய்ெமாழியின்	 கம்	ேபான	ேபாக்ைகப்	பார்க்க	ேவண் ேம!
ங் மச்	சிவப்பில்	திைளத்த	அந்த	 கம்	சினத்தின்	எல்ைல	இ தான்	என்

ெசால்வ 	ேபாலி ந்த .

" ழல்வாய்ெமாழி!	இப்ேபா 	உன் ைடய	 கம்	இந்தச்	சங்கின்	நிறத்ைதப்	ேபால்
அழகாக	இ க்கிற "	என் 	ேவ க்ைகயாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட,	தன்	பட் ப்
ைபயிலி ந் 	வலம் ரிச்	சங்ைக	ெவளிேய	எ த்தான்	 மாரபாண் யன்.

அந்தச்	சங்ைக	அவ ைடய	ைகயில்	பார்த்த ம்	அவள்	 கத்தில்	ேகாபத்தின்
வ 	 ன்றி	வியப்பின்	சாயல்	படர்ந்த .	ெசம்பவழத்	தீவில்	வ ம்	ேபா 	சந்தித்த

பட க்காரப்	ெபண்	 றியைத	நிைனத் க்	ெகாண்டாள்	அவள்.	அப்ேபா
ேசந்த ம்	அங்ேக	வந்தான்.

"ஆ!	ெசம்பவழத்	தீவில்	அந்தப்	ெபண்	 றிய	ேபாேத	நிைனத்ேதன்.	இைத
இவ்வள 	விைல	ெகா த் 	வாங்கியவர்	நீங்களாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்
என் .	நான்	நிைனத்த 	சரியாகேவ	இ க்கிற "	என் 	ேசந்தன்	 றினான்.

இராசசிம்ம க் 	ஆச்சரியமாக	இ ந்த .	அவர்கள்	வ கிற	வழியில்	தாங்கள்
ெசம்பவழத்	தீவில்	இறங்கியைத ம்,	அந்தப்	ெபண்ைணச்	சந்தித் 	விட்
வந்தைத ம்	 றினார்கள்.

"அவள்	ஓர்	அ ர்வமான	ெபண்1	ஒ 	விதத்தில்	நான்	இப்ேபா 	உயி டன்
இ ப்பதற் க்	 ட	அவள்	தான்	காரணம்.	அவைள	என்னால்	மறக்கேவ	 யா "
என் 	 மாரபாண் யன்	மதிவதனிையப்	பற்றி	உ க்கமாகப்	 ைனந் 	ெசான்ன
ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழியின்	 வங்கள்	வைளந் 	கண்கள்	 ங்கின.

'ஒ 	ெபண்ணிடம்	இன்ெனா 	ெபண்ைணப்	பற்றி	மனம்	விட் ப்	 கழ்ந்
ேப வதில்	எவ்வள 	இடர்ப்பா 	இ க்கிற ?'	என் 	மனத் க் ள்	நிைனத் க்
ெகாண் 	வாய்த்	 ப்ைப	அடக்கினான்	இராசசிம்மன்.

" மாரபாண் ய க் 	என்ன?	எல்லாப்	ெபண்க ம்	அவ க் ப்	ேபாட் 	ேபாட் க்
ெகாண் 	உதவி	ெசய்ய	 ன்	வ கிறார்கள்!	ெதரிந் ம்,	ெதரியாம ம்,	 ய
உ வி ம்,	மா 	ேவடத்தி ம்	அவைரத்	ேத க்	ெகாண் 	வ கிறார்கள்.
ெபண்களின்	உதவிைய	அேமாகமாக	ெப கின்ற	இந்த	ஓர்	அம்சத்தில்	அவர்
ெகா த் 	ைவத்தவர்	தான்"	என் 	கண்களி ம்,	இதழ்களி ம்	 ம் 	மிளிரக்
த்தலாகச்	ெசான்னாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.



"எந்தப்	ெபண் ம்	நீ	ெசால் கிற	மாதிரி	மா ேவடம்	ேபாட் க்	ெகாண் 	எனக்
உதவி	ெசய்ய	இ வைர	வரவில்ைலேய,	 ழல்வாய்ெமாழி!	நீ	உள்படச்	 ய	உ டன்
தான்	எனக் 	உதவி	ெசய்தி க்கிறாய்!"	என் 	நைகத்தவாேற	அவ க் ப்	பதில்
ெசான்னான்.

"ஏன்	தங்க க் 	மா ேவடத்தில்	அதிகப்	பற் 	உண்ெடன் 	சமீபகாலத்
நிகழ்ச்சிகளால்	ெதரிய	வ கிறேத"	என்றான்	ேசந்தன்.	அவன்	ெசாற்கைள
இைடமறித் க்	 ழல்வாய்ெமாழி,	"ஐயா,	ெதன்பாண் 	நாட் 	இளவரேச!
ெகாஞ்சம்	நான்	ெசால்கிறப 	ேகட் 	என்ேனா 	கீழ்த்தளத் 	அைறக்
வந்தீர்களானால்	உங்கைள	ஆண்	ேவடத்ேதா 	சந்திக்க	வ கிற	ெபண்க ம்
உண் 	என்பதற் ச்	சரியானெதா 	அைடயாளம்	என்னால்	காட்ட ம்"	என்
இராசசிம்மைன	அைற வி	அைழத்தாள்.	அவள்	ஏேதா	விைளயாட் த்	தனமான
ெபாய்க்	ேகாபத்ேதா 	அப்ப ச்	ெசால்கிறாள்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ,	"ஆகா!
நான்	தாராளமாக	உன்ேனா 	கீழ்த்தளத் 	அைறக் 	வரத்	தயாராயி க்கிேறன்!
கப்பல்	விழிஞத்ைத	அைடகிற	வைரயில்	நீ ம்	ேசந்த ம்	எைத	எைதச்
ெசால்கிறீர்கேளா	அைதெயல்லாம்	அப்ப ேய	ேகட் 	வி வெதன் 	இ க்கிேறன்.
விழிஞத்ைத	அைடந் 	அரண்மைனக் ப்	ேபான	பின் 	தான்	என்	தாயா ம்
மகாமண்டேல வர ம்	ெசால்கிறப 	ேகட்க	ேவண் ம்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
கீேழ	இறங்கித்	தளத் க் ப்	ேபாவதற்காக	நடந்தான்	இராசசிம்மன்.
ழல்வாய்ெமாழி ம்,	ேசந்த ம்	அவன்	பின்னால்	ெசன்றார்கள்.

"அம்மணி!	சற் 	 ன்	 மாரபாண் யரிடம்	தங்கள்	தந்ைதயின்	அவசரச்
ெசய்திையக்	 வதற்காக	அைழத் ப்	ேபானேபா 	தங்கைள	அைறக் ள்
விடாமல்	கதைவத்	தாழிட்டதற் 	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	தங்கைள
அவமானப்ப த்த	ேவண் ெமன் 	நான்	அப்ப ச்	ெசய்யவில்ைல.	தங்கள்
தந்ைதயின்	கட்டைளக் 	மரியாைத	ெசய்யேவ	அப்ப ச்	ெசய்ேதன்.	தாம்
றிய ப்பிய	ெசய்திைய	இளவரசரிடம்	நான்	ெசால் ம்	ேபா 	எங்கள்

இ வைர ம்	தவிர	ேவெறவ ம்	உடனி க்கலாகாெதன்ப 	மகாமண்டேல வரரின்
கட்டைள"	என் 	ேபா ம்	ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழியின்	அ கில்	நடந் 	ெகாண்ேட
றினான்	ேசந்தன்.

ழல்வாய்ெமாழி	அதற் 	ஒன் ம்	பதிேல	ெசால்லவில்ைல.	ேவகமாகத்	தன்
அைறக் ள்	ேபாய்	ஆண்கள்	அணிந் 	ெகாள்ளக் ய	அங்கி,	தைலப்பாைக
தலிய	சில	உைடகைள	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	 மாரபாண் ய க்
ன்னால்	ேபாட்டாள்.	ேசந்த ம்	அ கில்	நின்றான்.

அவற்ைறப்	பார்த் 	விட் ,	"இைவ	யா ைடயைவ?"	என் 	ேகட்டான்
இராசசிம்மன்.



"எங்கள்	கப்பலில்	எங்க க் த்	ெதரியாமல்	மா ேவடம்	ேபாட் க்	ெகாண் 	ஏறிக்
கைடசியில்	எங்கைளேய	ஏமாற்றி	விட் ப்	ேபான	ஒ 	நயவஞ்சகப்
ெபண்ணி ைடயைவ	இைவ.	அந்தப்	ெபண்	இவ்ேவடத்தில்	உங்கைளத்தான்
ேத க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறாள்.	இதற் ள்	உங்கைளச்	சந்தித்தா ம்
சந்தித்தி ப்பாள்.	என்	வாயில்	 ணிையத்	திணித் 	என்ைனக்	கட் ப்	ேபாட்
விட் த்	தப்பிப்	ேபா ம்	ேபா 	அந்த	நன்றி	ெகட்டவள்	உங்கைளச்	சந்திப்பதற் ப்
ேபாவதாகத்தான்	 றினாள்"	என் 	சினம்	ெபாங்கப்	படபடப்ேபா 	வார்த்ைதகைள
இைறத்தாள்	மகாமண்டேல வரரின்	ெபண்.

" மாரபாண் யேர!	தப்பிப்ேபான	இைளஞைனப்	பற்றி	என்னிடம்	தனியாகக்
ேகட் ர்களல்லவா?	அைத	இப்ேபா 	ெதரிந் 	ெகாள் ங்கள்.	இந்த	உைடகளில்
தான்	அந்த	இரகசியம்	இ க்கிற "	என் 	ெசால்லிவிட் ச்	ேசந்த ம்	ேசர்ந்
ெகாண் 	சிரித்தான்.

"விளங் ம்ப யாகத்தான்	ெசால் ங்கேளன்!	நீங்கள்	இரண் 	ேப மாக	என்
சிந்தைனையக்	 ழப் கிறீர்கேள?	இந்த	உைடகைள	அணிந்தி ந்த 	யார்?
இப்ேபா 	எங்ேக?"	என் 	ேகட்டான்	இராசசிம்மன்.

"ேவ 	யாராயி க்க	 ம்?	தீரச்	ெசயல்கைள ம்	 ரட் க்	காரியங்கைள ம்
வீரர்களின்	உடன்	பிறந்தவர்களால்தாேன	ெசய்ய	 ம்?	ெதன்பாண் 	நாட் த்
தளபதி	வல்லாளேதவனின்	அ ைமத்	தங்ைக	பகவதிதான்	இந்த	ேவடத்தில்
வந் ,	இந்தக்	கப்பலில்	 த்தன்	என் 	ெபயர்	 ண் 	நடமா னாள்.	கப்பல்	ஈழ
நாட் க்	கடற்பைட	வீரர்களிடம்	பி பட்ட ம்	ேவடத்ைதக்	கைலத் விட் த்	தப்பி
விட்டாள்.	அந்த	ேவடத்ைதக்	கைலத்த	இரகசியம்	எங்கள்	இ வ க் ம்	தான்
ெதரி ம்."

இவ்வா 	ேசந்தன்	அப்ேபா 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்த	ேபா
மாரபாண் யனின்	வாயிலி ந் 	ேசாகக்	 ரல்	ஒன் 	எ ந் 	ஒலித்த .

ெபாறியற்ற	பாைவ	ேபால்	ேசார்ந் 	கப்பலின்	தளத்தில்	வீழ்ந் 	இரண்
ைககளா ம்	தைலையப்	பி த் க்	ெகாண்டான்	அவன்.	ேசந்த ம்
ழல்வாய்ெமாழி ம்	இராசசிம்மனின்	நிைலையக்	கண் 	பதறிப்	ேபானார்கள்.

"என்ன?	அந்தப்	ெபண்	உங்கைள ம்	சந்தித் 	ஏதாவ 	ஏமாற்றி	விட்டாளா?	ஏன்
இப்ப ச்	ேசார்ந் 	ேபாய்த்	தைலயில்	ைகைய	ைவத் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந்
விட் ர்கள்?	அல்ல 	கப்பல்	ெசல்கிற	ேவகத்தில்	மயக்கம்	உண்டாகிறதா?"	என்
ேகட்டான்.

"ஐேயா!	இெதன்ன?	இப்ப 	அல்லித்	தண் 	மாதிரித்	 வண் 	வி கிறீர்கள்?



உங்கள்	உடம் க் 	இ ந்தாற்	ேபால்	இ ந் 	என்ன	வந் 	விட்ட ?"	என் 	 றிக்
ெகாண்ேட	கீேழ	 னிந் 	ஆதரவாகக்	 மாரபாண் யனின்	உடம்ைபத்	தாங்கிக்
ெகாண்டாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

மாரபாண் யன்	விழிகள்	இைமயாமல்	 ன்யத்ைத	ெவறித் ப்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	தைலயில்	ைவத்த	ைககைள	எ க்காமல்	ெந ேநரம்	கிடந்தான்.

பின் 	நிதானமாக	வாய்	திறந் 	அவர்கள்	இ வைர ம்	பார்த் 	ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாகச்	ெசான்னான்:	"தமனன்	ேதாட்டத் க் ம்	ெபாலன்ன ைவக் ம்
இைடயி ள்ள	காட் ல்	மரணெமன் 	அந்தப்	ெபண் க் 	விதி	இ ந்த
ேபாலி க்கிற .	பாவம்!	இங்கி ந் 	தப்பிேயா 	என்ைனச்	சந்திக்க	வந்த	வழியில்
இயற்ைகயின்	 த் க் ப்	பலியாகி	இறந் 	ேபாய்	விட்டாள்	அவள்!"
-----------	
	
	
	
	
	



3.11.	������	����������
	
	
வடதிைச	மன்னர்களின்	ெப ம்	பைடைய	அணி	வ க்க ம்,	திட்டமிட ம்,
ெகா ம்பா ரில்	இரண் 	 ன் 	நாட்கள்	கழிந் 	விட்டன.	ெதற்ேக ள்ள
ழப்பமான	நிைலகள்	ஒவ்ெவான்றாகத்	ெதரியத்	ெதரிய	வடதிைசயரசர்களின்

மனத்திடம்	அதிகமாயிற் .

பைடெய ப் க் 	 ன்னால்	கைடசியாக	அவர்க க் க்	கிைடத்த	ெசய்தி,
'மகாமண்டேல வர க் ம்,	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	ஏைனய	 ற்றத்
தைலவர்க க் ம்	க த் 	ேவ பா 	ஏற்பட் க்கிற '	என்ப 	ஆ ம்.

'இராசசிம்மன்	அர ரிைமப்	ெபா ள்கைளத்	தி க்	ெகாண் 	ஓ ப்
ேபாய்விட்டான்.	 த் க் ளி	விழாவில்	 ழப்பம்	நடந் 	விட்ட .
மகாமண்டேல வரைரக்	 ற்றத்	தைலவர்கள்	மதிக்கவில்ைல.	கரவந்த ரத் ப்
பைட ம்,	தங்கள்	பைட ம்	தவிர	ேவ 	பைட தவி	இ வைரயில்	அவர்க க் க்
கிைடக்கவில்ைல.	அந்தரங்கமான	பிணக் 	ஒன் 	தளபதி	வல்லாளேதவ க் ம்
மகாமண்டேல வர க் ம்	மனத்தளவில்	இ க்கிற '	என் 	இந்தச்
ெசய்திகெளல்லாம்	ெமாத்தமாகச்	ேசர்ந் 	தங்க ைடய	ெவற்றிக் 	மிக ம்
சாதகமான	 ழ்நிைலையத்	ெதன்	திைசயில்	உண்டாக்கி	வ வதாகச்	ேசாழன்
தலிய	ஐந் 	வடதிைசயரசர்க ம்	எண்ணினர்.

திட்டமிட் ந்தப ேய	பைடகைள	இரண் 	பிரிவாகப்	பிரித் க்	ெகாண் 	 றப்பட்
விட்டார்கள்	அவர்கள்.	ேசாழ ம்,	ெகா ம்பா ரா ம்	எதிர்பார்த்த 	ேபால்	ெதன்
பாண் 	நாட் ப்	பைடகள்	ம ைரக்ேகா,	அதற் 	அப்பாற்பட்ட	இடத் க்ேகா
எதிர்ெகாண் 	வந் 	தாக்கவில்ைல.	ெநல்ேவலிக்	ேகாட்டத் க் ள்	 ந்
ெதன்பாண் 	நாட் 	எல்ைலைய	ெந ங் கிற	வைரயில்	அவர்க க் 	எதிர்ப்ேப
இல்ைல.

ஆனால்	ெவள் க் 	அ கில்	கரவந்த ரத் ப்	பைட	எதிர்த் 	நின்ற .	அேதா
ேசர	நாட் ப்	பைட	வீரர்க ம்	ெப வாரியான	அளவில்	ெதன்பட்டனர்.	வடதிைசப்
பைடைய	நடத்திக்	ெகாண் 	வந்தவர்க க் 	அப்ேபா தான்	உண்ைம	 ரிந்த .
"ஓேகா!	விட் ப்	பி க் ம்	 ழ்ச்சிைய	மனத்திற்	ெகாண் 	பாண் 	நாட் 	பைடகள்
இந்த	ஏற்பாட்ைடச்	ெசய்தி க்கின்றன.	ஆனா ம்	மகாமண்டேல வரர்
ெகட் க்காரர்தான்.	ேசரநாட் ப்	பைட	உதவி	இவர்க க் க்	கிைடத்தி க்க

யா 	என் 	நாம்	நிைனத் 	மகிழ்ந் 	ெகாண் க்கிேறாம்.	இங்ேக	வந்
பார்த்தால்	எதிர்த் 	நிற் ம்	பைடகளில்	அதிகமானைவ	ேசரநாட் லி ந்



வந்தி க்கின்றன"	என் 	ேபார்	ஆரம்பமா 	 ன்	களத்தில்	நின் 	ெகாண் 	தன்
நண்பர்கள்	நால்வரிட ம்	 றினான்	ேசாழ	மன்னன்.

"இன்ெனா 	ெசய்திைய ம்	நாம்	கவனிக்க	ேவண் ம்.	இ 	வைரயில்	தளபதி
வல்லாளேதவ ம்,	அவன்	ெபா ப்பி ள்ள	பைடக ம்	களத் க் 	வந்
ேசரவில்ைலெயன் 	ெதரிகிற .	இைதப்	பற்றி ம்	நாம்	சிந்திக்க	ேவண் ம்!"
என்றான்	ெகா ம்பா ர்	மன்னன்.

அவன்	 றிய 	ெமய்தான்!	வடதிைசப்	பைடகைளத்	த த் ப்	ேபார்
ெசய்வதற்காக	ெநல்ேவலிக் ம்	கரவந்த ரத் க் ம்	இைடேய	எதிர்ெகாண்ட
பாண் யப்	ெப ம்	பைடயில்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	ெதன்படவில்ைல.
கரவந்த ரத் க்	 நிலேவள்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம்,	ேசர	நாட் லி ந் 	வந்
பைடைய	நடத்திக்	ெகாணர்ந்த	பைடத்	தைலவன்	ஒ வ ம்	தான்	ேபார்க்களத்தில்
ெபா ப்பானவர்களாக	 ன்னால்	நின்றார்கள்.	ேசர	நாட் ப்	பைட	ெபாதியமைல
வழியாகக்	கரவந்த ரத்தில்	வந் 	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	பைடேயா 	ேசர்ந்
ெகாண் ந்த .

இரண் 	பைடக ம்	சந்தித்த	இடத்தில்	தாமதமின்றிப்	ேபார்	ெதாடங்கிவிட்ட .
தளபதி	வல்லாளேதவன்	களத்தில்	ெதன்படாததனால்	அவன்	எந்தக்	கணத்தி ம்
ேவெறா 	திைசயிலி ந் 	பைடக டன்	வந் 	தங்கைளத்	தி ர்த்	தாக் த க்
ஆளாக்கலாேமா	என் 	வடதிைச	மன்னர்க க் 	உள் ர	பயம்	இ ந்த .	எந்த
விதத்தில்	எத்திைசயிலி ந் 	தி ர்த்	தாக் தல்	ஏற்பட்டா ம்	அைதச்	சமாளிக்கத்
தக்கப 	தங்கள்	ெப ம்	பைடையப்	பிரித் 	வ த் க்	ெகாண் 	ேபாைரச்
ெசய்தனர்	வடதிைச	மன்னர்கள்.

அேத	நிைலயில்	அேத	இடத்தில்	சில	நாட்கள்	ேபார்	நீ த்த .	 தலில்	இ
பக்கத்தி ம்	ெவற்றி	ேதால்விகள்	அதிகமின்றி	மந்தமாக	இ ந்த	ேபார்	 ன்றாம்
நாள்	காைலயில்	நிைல	மாறிவிட்ட .	 தல்	இரண் 	நாட்களி ம்	தாக் தைல
நன்றாகச்	சமாளித்த	கரவந்த ரத் ப்	பைட	சற்ேற	தளர்ந்த .	ேசரர்	பைட
உடனி ந் ம்	பயனின்றிப்	பின்	வாங் கிற	நிைலைம	ஏற்ப ம்	ேபாலி ந்த .
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	நிைலைமயின்	ெந க்க ைய	உடேன
மகாமண்டேல வர க் ச்	ெசால்லிய ப்பினான்.	பாவம்!	மகாமண்டேல வர க்
உண்டாகியி ந்த	ேவ 	ெந க்க கைளப்	பற்றி	அவ க் த்	ெதரியாதல்லவா?
ேபார்க்களத்திலி ந் 	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	அ ப்பிய	அவசரத்	 தன்	ேபாய்ச்
ேச வதற் 	 ன்	மகாமண்டேல வர ம்,	மற்றவர்க ம்	எந்த	நிைலயில்
இ ந்தார்கள்	என்பைத	 ன்னாற்	ெசன் 	காணலாம்.

மனித க் 	அறிவின்	பலம்	அதிகமாக	ஆக	தன்	ேம ள்ள	நம்பிக்ைக ம்
யபல ம்	 ைறவன	ேபால்	ஒ 	பயம்	அந்தரங்கமாக	உண்டாவ 	இயற்ைக.



ற்றத்	தைலவர்களின்	எதிர்ப்பால்	தமக் 	எத்தைகய	ெதால்ைலகள்
விைள ெமன்பைத	மிகக்	 கிய	காலத்திேலேய	மகாமண்டேல வரர்	 ரிந்
ெகாள்ள	ேநர்ந்த .

" மாரபாண் ய ம்	தி ம்பி	வரவில்ைல!	ெகா ம்பா ரில்	வடதிைசப்	பைடகள்
ஒன் 	ேசர்ந் 	விட்டதாகத்	தகவல்	ெதரிகிற .	நம்மிடம்	இ க்கிற
பைடவீரர்களின்	ெதாைக	 ைற .	ஆகேவ	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	ஒவ்ெவா
ப தியிலி ந் ம்	கிைடத்தவைர	வீரர்கைளச்	ேசர்த் க்	ெகாண் 	பைடயின்
ெதாைகையப்	ெப க் வ 	உன்	கடைம.	எனேவ	என் ைடய	இந்தத்
தி கத்ைதப்	ப த்த டன்	நீேய	ஊர்	ஊராகச்	ெசன் 	என்	வி ப்பத்ைதச்
ெசால்லிப்	 திய	பைட	வீரர்கைளச்	ேசர்க்க ம்"	என் 	மகாமண்டேல வரர்
ேகாட்டாற் ப்	பைடத்	தளத்திலி ந்த	தளபதிக் 	ஓர்	அவசரக்	கட்டைள
அ ப்பியி ந்தார்.	அதற் 	 தல்	நாள்	தான்	அம்பலவன்	ேவளான்	இைடயாற்
மங்கலத்திலி ந் 	ஆ தங்கைளக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த் 	விட் ,
மகாமண்டேல வரரின்	திைகப்பான	உண்ைமயடங்கிய	ஓைலைய ம்	தந்
ேபாயி ந்தான்.	அவற்றால்	அவர்	மீ 	பய ம்,	ெவ ப் ம்	தளபதிக்
உண்டாகியி ந்தா ம்,	கட்டைளைய	நிைறேவற்றப்	 றப்பட்டான்.	தன்
அதிகாரத் க் 	உட்பட்ட	சி 	பைடத்	தைலவர்களில்	சிலைர ம்	உடன்	அைழத் க்
ெகாண் 	 க்கியமான	ஊர்களில்	 ற்றினான்	அவன்.

ன் 	தினங்க க் ப்	பின்	தளபதியிடமி ந் 	மகாமண்டேல வர க் க்
கீழ்க்கண்ட	பதில்	ஓைல	வந் 	ேசர்ந்த .

"தங்கள்	கட்டைளப்ப ேய	பைடவீரர்கைள	ேசர்ப்பதற் 	ஊர்	ஊராகச்	ெசன்
அைலந்ேதன்.	அைலந்ததற் ப்	பயனில்ைல.	தங்கள்	பிரேதசமாகிய	ம ங் ர்க்
ற்றம்	ஒன்றில்தான்	சில	 	ஆட்கள்	பைடயில்	ேசர்ந்தனர்.	மற்ற
ற்றங்களிெலல்லாம்	பைடயிற்	ேசர	 ன்வரவில்ைல.	அங்கங்ேக	 ற்றத்

தைலவர்கைளச்	சந்தித் ப்	பைடக் 	வீரர்கள்	ேசர்க் ம்	 யற்சியில்	எங்கேளா
ஒத் ைழக் மா 	ேகட் க்	ெகாண் 	தங்கள்	கட்டைளையக்	காண்பித்ேதன்.
அவர்களில்	எவ ம்	ஒத் ைழக்க	இணங்கவில்ைல.	தங்கள்	ப தியிலி ந்
யா ம்	ேபா க் 	ஆட்கள்	ேசர்க்க	வி ப்பமில்ைல	என் 	கண் ப்பாகச்
ெசால்லிவிட்டனர்.	நான்	தி ம்பிவிட்ேடன்.	தங்க ைடய	அ த்த	கட்டைளைய
எதிர்பார்த் க்	ேகாட்டாற் ப்	பைடகேளா 	காத்தி க்கிேறன்."	இந்தப்	பதிைலக்
கண் 	அவர்	திைகக்கவில்ைல.	ஏெனன்றால்	தளபதியின்	ேமற்கண்ட	பதில்
கிைடக் 	 ன்ேப	மகாமண்டேல வரர்	ேவ 	ஒ 	வைகயி ம்	பைட	உதவிக்
ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தார்.	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	ைகப்படேவ	பைட	உதவி
ெசய் மா 	ேவண் தல்	தி கம்	ஒன் 	எ தி	வாங்கி,	அைத	மிக	அவசரமாகச்
ேசர	நாட் க் க்	ெகா த் 	அ ப்பினார்.



அவர்	எதிர்பார்த்தைத	விடச்	ேசர	மன்னனிடமி ந் 	ம ெமாழி	கிைடத்த .
தனக் 	உடல்	நலமில்லாைமயால்	தாேன	ேநரில்	ேபாரில்	உதவி	ெசய்ய
வர யவில்ைல	ெயன் ம்,	தன்	பைடகைளப்	ெபாதிைக	மைல	வழியாகக்
கரவந்த ரத் க்	ேகாட்ைடக் 	உடேன	அ ப்பி	ைவப்பதாக ம்	ேசர	மன்னன்
ெதரிவித்தி ந்தான்.	அதன்ப ேய	ேசரர்	பைடகள்	கரவந்த ரத் க் ப்	 றப்பட்
விட்டன.

உடேன	மகாமண்டேல வரர்	கரவந்த ரத் க்	 நிலேவள்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த க் ச்	ேசரர்	பைட	உதவி	வ வைதக்	 றிப்பிட் ,	எந்தக்
கணத்தில்	வடக்ேகயி ந் 	பைகவர்	வந்தா ம்	எதிர்க்கத்	தயாராயி க் மா
அறிவித் 	ஒ 	 தைன	அ ப்பினார்.

ெதன்பாண் 	நாட் ப்	பைடகைள ம்	தளபதி	வல்லாளேதவைன ம்	மட் ம்	வடக்
எல்ைலயில்	எதிர்த்	தாக் த க் ப்	ேபாகவிடாமல்	ேகாட்டாற்றிேலேய	நி த்தி
ைவத்தி ந்தார்	அவர்.	அதற் ம்	ஒ 	காரணமி ந்த .	ேசந்த ம்
ழல்வாய்ெமாழி ம்	 மாரபாண் ய டன்	விழிஞத் க் 	வந் 	ேச ம்	கப்பைல

அவர்	ஒவ்ெவா 	நா ம்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.	அைதப்	பற்றி
மகாராணியிட ம்	 றி	அவ ைடய	ஆவைல	வளர்த் 	விட் ந்தார்.
மாரபாண் யன்	வந்த ம்,	அவைனக்	கலந் 	ெகாண் 	ேகாட்டாற்றி ள்ள

பைடகைள ம்,	தளபதிைய ம்	ேபார்	 ைனக் 	அ ப்பலாெமன்ப
மகாமண்டேல வரரின்	நிைனப்பாயி ந்த .	எந்த	விநா யில்	 மாரபாண் யன்
கப்பல்	தம்	ெபண் ட ம்	ேசந்த ட ம்	வந் 	இறங்கினா ம்	உடேன	ஓ 	வந்
அைதத்	தமக் த்	ெதரிவிப்பதற்காக	விழிஞத் க் 	ஆள்	அ ப்பியி ந்தார்	அவர்.
தளபதிக் த்	ெதரியாமல்	அவ ைடய	ஆள்	விழிஞத்தில்	காத்தி க்க	ஏற்பா
ெசய்தி ந்தார்	அவர்.	அவ க் த்	ெதரியாமேல	தன் ைடய	சார்பில்
ஆபத் தவிகள்	தைலவைன	விழிஞத்தில்	காத்தி க்க	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தான்
தளபதி.	 மாரபாண் யன்,	தம்	மக ட ம்,	ேசந்த ட ம்	வந் 	ேசர
ேவண் ெமன் 	அவர்	எதிர்பார்த்தார்.	 மாரபாண் யன்	தன்	தங்ைக
பகவதிேயா 	விழிஞத்தில்	வந் 	இறங்க	ேவண் ெமன் 	வல்லாளேதவன்
எதிர்பார்த்தான்.	அவர்கள்	இ வ க் ம்	அப்பால்,	ஒவ்ெவா 	கண ம்	ஆைச ம்
பாச ம்	 க்கத்	தாய்ைமப்	ேபராவ டன்	மகாராணி ம்	அந்த	வரைவ
எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.	இந்த	நிைலயில்	தான்	ெவள் க் 	அ கில்
இரண் 	பைடக ம்	ைககலந்த	ெசய்தி	ெதரிந்த .	நிைலைம	அவ்வள க்
ற்றிய	பின் ம்	ேகாட்டாற்றி ள்ள	ேசைனகைள ம்,	தளபதிைய ம்	ேபார்
ைனக் 	அ ப்பாமல்	ைவத் க்	ெகாண் ப்ப 	நியாயமா	என் 	எண்ணித்

தயங்கினார்	மகாமண்டேல வரர்.	ேபார்	ெதாடங்கிச்	சில	நாட்கள்	கழிந்த	பின் ம்
மாரபாண் யன்	வர 	பற்றி	ஒன் ம்	ெதரியவில்ைல.	என்ன	ெசய்வெதன் 	அவர்

சிந்தித் க்	ெகாண் ந்த	ேபா ,	ேபார்	 ைனயிலி ந் 	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்



அ ப்பிய	 தன்	அவசரமாக	வந் 	அபாய	நிைலையத்	ெதரிவித்தான்.	அவன்
ெதரிவித்ததிலி ந் 	வடதிைசப்	பைடைய	எதிர்க்கக்	கரவந்த ரத் 	வீரர்க ம்,
ேசரநாட் ப்	பைடக ம்	காணவில்ைல	என் 	ெதரிந்த .	மகாமண்டேல வரேர
ேநரில்	 றப்பட் க்	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்	தளத் க் ப்	ேபானார்.	அவசரமாகத்
தளபதிையச்	சந்தித்தார்.	ேபார்	 ைன	நிைலையக்	 றினார்.

"தளபதி!	பைடகைள	மட் ம்	இப்ேபாேத	அவசரமாகக்	கரவந்த ரத் க் 	அ ப் .
நீ	சிறி 	பின்	தங்கிப்	ேபாகலாம்.	எனக் 	உன்னிடம்	ெகாஞ்சம்	ேபச	ேவண் ம்"
என்றார்	மகாமண்டேல வரர்.	அவர்	ெசாற்ப ேய	தான்	ேபாகாமல்,	பைடகைள
மட் ம்	அ ப்பிவிட் 	அவைரத்	தனிேய	சந்தித்தான்	தளபதி.	மகாமண்டேல வரர்
கண்கள்	சிவக்க	ஆத்திரத்ேதா 	அவைனப்	பார்த்தார்.

" மாரபாண் யர்	வந் 	உன்ைன	விசாரித் த்	தீர்ப் க்	 கிற	வைரயில்
ேபா க் த்	தளபதியாக	நீ	தைலைம	தாங்கி	நிற்க	விட	மாட்ேடன்	நான்.	நீ
ற்றவாளி.	என்	ஆைணைய	மீறி	எனக் த்	ெதரிந் ம்	ெதரியாம ம்	பல	சதிக்
ற்றங்கைள	நீ	ெசய்தி க்கிறாய்"	என் 	தி ெரன் 	எரிமைல	ெவ த்த 	ேபால்

க ங் ரலில்	இைரந்தார்	அவர்.	அறிவின்	அடக்கத்ைத	மீறி	அவர்	ஆத்திரமாகப்
ேப வைத	வல்லாளேதவன்	அப்ேபா தான்	 தன் ைறயாகக்	கண்டான்.
அவ ைடய	கண்க ம்	சினக்	 றிப்ைபக்	காட் ன.	அவன்	 கத்தில்	ேகாபம்
படர்ந்த .
---------	
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பைடகைளப்	ேபார் ைனக் 	அ ப்பச்	ெசய்கிறவைர	தன்னிடம்	ேகாபித் க்
ெகாள்ளாமல்	தந்திரமாக	நடந் 	ெகாண்ட	மகாமண்டேல வரர்,	காரியம்

ந்த ம்	அவ்வா 	கண் ப் ம்,	க ைம ம்	காட் வாெரன் 	தளபதி
எதிர்பார்க்கேவ	இல்ைல.	ெபாங் ம்	சினத்ேதா 	அவர்	வாரி	இைறத்த	வரம்
கடந்த	ஆத்திரச்	ெசாற்கள்	அவன 	இயற்ைகக்	 ணமான	 ரட் த்	தனத்ைதக்
கிளர்ந்ெதழச்	ெசய்தன.	பழக்கப்படாத	 ப்	பாகன்	பயந் 	ெகாண்ேட	ெபரிய	மத
யாைனைய	ெந ங் கிற	மாதிரித்	தயங் ம்	மனத்ேதா ம்,	தயங்காமல்	சிவந்
சினம்	கன ம்	கண்கேளா ம்	மகாமண்டேல வரைரப்	பார்த்தான்	தளபதி.	அந்தப்
பார்ைவையப்	ெபா க்காமல்	சீறினார்	மகாமண்டேல வரர்.	"அப்ப ப்	பார்க்காேத,	நீ.
உன்	ேகாபம்	என்ைன	ஒன் ம்	ெசய் 	விட	 யா .	அன்
கன்னியா மரியிலி ந் 	நீ	இைடயாற் 	மங்கலத் க் 	என்ைனத்	ேத க்
ெகாண் 	வந்த	இரவிலி ந் 	இந்த	விநா 	வைர	ஒவ்ெவான்றாக	எத்தைனத்
தவ கள்	 ரிந்தி க்கிறாய்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	வந்தி க்கிேறன்	நான்.
ஒ க்கத்ைத ம்,	பண்ைப ம்	ேபாற்றி	ஆளத்	ெதரியாத	நீ	பைடகைள	ஆளத்
த தியற்றவன்."

"நி த் ங்கள்.	மகாமண்டேல வரர்	என்ற	பதவிக் ம்	அறிவிக் ம்	என்	ெநஞ்சம்
ெச த்தி	வந்த	மரியாைதைய	நான்	விட	ேவண் ய	காலம்	இப்ேபா 	வந்
விட்ட .	இந்தக்	கணம்	 தல்	அந்த	மகாேமைதைய	நான்	ஒ 	சாதாரண
எதிரியாகப்	பாவிக்க	ேவண் ய தான்.	நான்	சாதாரண	எதிரியாகப்
பாவிக்கத்தக்க	மனித	உணர்ச்சிக் 	அவ ம்	ஆளாகி	விட்டார்"	என் 	தளபதி
அவர்	 கத்ைதத்	 ணி டன்	நிமிர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண்ேட	 றினான்.	அவன்
வார்த்ைதகள்	அவ ைடய	ேகாபத்ைத	ேம ம்	 ண் விட்டன.

" ட்டாள்களின்	மரியாைதைய	அறிவாளிகள்	எப்ேபா ேம	எதிர்பார்ப்பதில்ைல,
தளபதி!	என்ைன	எதிரியாக	ஏற் க்	ெகாள்கிற	அள க் 	நீ	ெபரியவன்	என்பைதக்
ட	நான்	ஒப் க்	ெகாள்ளத்	தயாராயில்ைல.	ஓர்	இரகசியத்ைத	நீ	இந்தச்

சமயத்தில்	என்னிடமி ந் 	ெதரிந் 	ெகாள்.	அறிவின்	 னி	மிக ம்
ர்ைமயான .	நன்றாகத்	தீட்டப்பட்ட	கத்திையப்	ேபால்	சந்தர்ப்ப ம்	வீ ம்

இலக் ம்	கிைடத்தால்	அதற் 	எைத ம்	 த்தி	அழிக்க	வலிைம	உண் .
சந்தர்ப்ப ம்	இலக் ம்	தவறிவிட்டால்	ைக	தவறி	வி ந் 	தாேன	 ரழி ம்
கத்திையப்	ேபால்	தன்ைனேய	அழித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய தான்."

தளபதியின்	 கத்தில்	ேகாப	ெவறி	 த்தா ய .	ைககள்	எதற்காகேவா
த்தன.	 கம்	 வ ம்	க ைணக்	கலப்பற்ற	ெகா ைம	மறம்	வந் 	



ெகாண் ந்த .	அவன்	ெவறியனாக	மாறினான்.

"மகாமண்டேல வரேர!	எனக் 	அறிவின்	வலிைமையப்	பற்றிய	இரகசியம்	ெதரிய
ேவண் யேத	இல்ைல.	ஆனால்	வீரத்தின்	இரகசியம்	இ 	தான்	என்பைத
இப்ேபாேத	உங்க க் த்	ெதரிவிக்கிேறன்.	தான்	அழிவதாயி ப்பி ம்	அப்ப
அழி ன்	தன்	எதிரிைய	 தலில்	அழித் த்	தீர்ப்ப 	தான்	வீரத்தின்	வலிைம"
என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	 பீெரன் 	வாைள	உ விக்	ெகாண் 	அவர்	ேமல்
பாய்ந்தான்.

அவன்	நிைனத்த 	ேபால்	அவர்	பயந் 	ஓடேவா,	தி க்கிட் க்	 ச்சலிடேவா
இல்ைல.	அவன்	அப்ப ச்	ெசய்வான்	என்பைத	 ன்ேப	எதிர்பார்த்தவர்	ேபால்
அைசயாமல்	நின்றார்.	அளப்பரிய	ஆற்றல்	நிைறந்த	தம்	கண்கைள	இைமக்காமல்
த் வதற் 	வாைள	ஓங்கிக்	ெகாண் 	வ ம்	அவைனேய	பார்த்தார்.	சலன ம்

அைச மற்ற	சிைலயாகி	விட்டாரா	அவர்?	பின்னால்	கட் க்	ெகாண்ட	ைககைள
எ க்காமல்	மார்ைப	நிமிர்த்திக்	ெகாண் 	நின்ற	அந்தத்	ேதாற்றத்ைத	ெந ங்கி
ெநஞ் க் க்	 றிைவத் 	வாைள	ஓங்கிய	ேபா 	தளபதியின்	ைக
ெவடெவடெவன் 	ந ங்கிய .	மன ம்	ந ங்கிய .	கால்க ம்	ந ங்கின.
ேநர்ெகாண் 	பார்க் ம்	அந்தக்	கண்கள்	இரண் ம்	கணத் க் க்	கணம்
ெபரியதாய்ப்	பிரம்மாண்டமாய்	அகன் 	விரிந் 	தன்ேமற்	கவிந் 	தன்ைன
அ க் வ 	ேபால்	ஒ 	பிரைம	ஏற்பட்ட 	அவ க் .

அந்தப்	பிரைம	ஏற்பட்ட	அ த்த	விநா 	அவன்	 கம்	ெவளிறிய .	கண்கள்
ம ண்டன.	உடல்	ந ங்கி	ஓய்ந்த .	ைகயிலி ந்த	வாள்	ந விக்	கீேழ	வி ந்த .
ஏேதா	ஒ 	பயம்.	காரணமற்ற	பயம்	அவைனத்	த த்த .	ஒவ்ேவார்	அ யாக
நகர்ந் 	பின்வாங்கினான்	அவன்.	என்ன	ெசய்கிேறாம்	என்ற	உணர்ேவயின்றிப்
பின்னால்	நகர்ந் 	ெகாண்ேட	இ ந்தான்	தளபதி.	மகாமண்டேல வரர்	என்ற
அகண்ட	மா	ேதாற்றம்	அப்ப ேய	நிமிர்ந் 	நின் 	ெகாண் ந்த .

"தளபதி!	ஏன்	தயங் கிறாய்?	எதற்காகப்	பின்	வாங் கிறாய்?	என்ைன	அழித்
வி வதற் 	இைதப்	ேபால	தனிைமயான	சந்தர்ப்பம்	இனி	ேவ 	எப்ேபா 	உனக்
வசதியாகக்	கிைடக்கப்	ேபாகிற ?	இப்ேபா 	கிைடத்த	சந்தர்ப்பத்ைதப்
பயன்ப த்திக்	ெகாள்"	என் 	மகாமண்டேல வரர்	வாய்	திறந் 	ெசான்ன	ேபா
தளபதி	அவ க் 	அ கிேலேய	இல்ைல.	சிறி 	ெதாைல 	தள்ளி	ஒ ங்கிப்
பயந் 	நிற்பவன்	ேபால்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.	அவன்	 கத்தில்	வியர்ைவ
அ ம்பி	வழிந்த .	ெதரியாமல்	பாம் ப்	 ற்ைற	மிதித் 	விட் 	இடறி	வி ந்தவன்
பயத்ேதா 	எ ந் 	நிற்கிற	மாதிரி	நின்றான்	வல்லாளேதவன்.

வானத் க் ம்	 மிக் மாக	நி த்தி	ைவத்த	சிைல	ேபால்	அைசயாமல்	நின்
ெகாண் ந்த	மகாமண்டேல வரர்	ெமல்லக்	கீேழ	 னிந்தார்.	ந வி	வி ந்



கிடந்த	தளபதியின்	வாைளக்	ைகயில்	எ த் க்	ெகாண்டார்.	நிதானமாக
அ ெய த் 	ைவத் 	நடந்தார்.	அவைன	அ கினார்.	ஒ வர்	 ச் க்	காற்ைற
மற்ெறா வர்	உணர	 ந்த	அள க் 	ெந ங்கி	நின் 	ெகாண்டார்.

"இந்தா,	உன் ைடய	வாள்!	இப்ேபா 	என்	ெநஞ் க்	 ழி	உன்	ைகக் 	மிக	அ கில்
இ க்கிற .	பாய்வதற் ம்,	வாைள	ஓங் வதற் ம்	ேவண் ய	சிரமத்ைதக்	 ட
உனக் 	நான்	அளிக்கச்	சித்தமாயில்ைல.	என்ைன	இந்த	வாளால்	ெகான் 	வி .
நான்	அழிந் 	ேபாக	ேவண் ய	காலம்	வந் 	விட்ட .	இப்ேபா ள்ள	 ழ்நிைலயில்
நான்	அழிவ 	உன்ைனப்	ேபாலேவ	இன் ம்	பல	ேப க் 	மகிழ்ச்சிையக்
ெகா க் ம்.	கழற்கால்	மாறனா ம்,	அவேரா 	ேசர்ந்த	 ற்றத்	தைலவர்க ம்
என்ைன	இவ்வள 	 லபமாகக்	ெகான்றதற்காக	உன்ைனப்	பாராட் வார்கள்.
பைடெய த் 	வந்தி க் ம்	பைகயரசர்கள்	ெப ைம	ெகாள்வார்கள்.	என் ைடய
அறிவின்	 ர்ைமக் ப்	பயந் 	தங்க ைடய	எண்ணற்ற	ேபராைசகைள
நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ளத்	ெதரியாமல்	தயங்கிக்	ெகாண் க் ம்	எத்தைன
ேப க் த்	தி ப்தியளிக் ம்	ெதரி மா,	இந்தக்	ெகாைல?"	அவ ைடய
ெசாற்களின்	ேவகத்ைத ம்,	கண்களின்	 ர்ைமயான	பார்ைவைய ம்	மிக	அ கில்
தாங்கிக்	ெகாள்ள	 யாமல்	தைல	 னிந்தான்	தளபதி.

"இவ்வள தானா	உன்	 ணி !	நீ	உண்ைம	வீரன்	இல்ைல!	உணர்ச்சியால்	 ரடன்!
மனத்தால்	ேகாைழ!	என்ைன	எதிரியாகக்	ெகாள்வதற்ேகற்ற	த தி ம்,
ெப ைம ம்	 ட	உனக் க்	கிைடயா .	நீ	சாமான்யமானவன்"	என் 	ஏளனமாகச்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ைகயிலி ந்த	வாைள	அலட்சியத்ேதா 	 ழற்றி	 ைலயில்
வீசிெயறிந் 	விட்டார்	மகாமண்டேல வரர்.	வல்லாளேதவன்	தைல	நிமிரேவ
இல்ைல.

"உன்	உணர்ச்சிகைள	என்	சாமர்த்தியத்தினால்	கிளறி	ேவ க்ைகப்	பார்க்க
வி ம்பவில்ைல	நான்.	ஆயிரக்கணக்கான	வீரர்களின்	மதிப் க் ரிய
பைடத்தைலவேன!	நீ	உண்ைமக்	 ற்றவாளி.	நான்	உன்ேமல்	ெகாண்ட	ஆத்திரம்
நியாயமான .	நீ	பதி க் 	ஆத்திரப்ப கிறாேய,	அ தான்	நியாயமற்ற .	என்
ேமல்	அவ்வப்ேபா 	உனக் 	ஏற்பட்ட	அவநம்பிக்ைகக ம்,	சந்ேதகங்க ம்	உன்ைன
என்ெனன்னேவா	ெசய்யத்	 ண் யி க்கின்றன.	அறியாைமயால்	தாயின்
ஒ க்கத்ைதப்	பற்றிேய	சந்ேதகப்ப ம்	ேபைதப்	 தல்வைனப்	ேபால	நீ	என்ைனச்
சந்ேதகத்ேதா 	ேநாக்கி	வந்தி க்கிறாய்.	உன் ைடய	சந்ேதகங்கைள	இ வைர
மன்னித் 	வந்தி க்கிேறன்.	நீ	கைடசியாகச்	ெசய்த	தவ ,	 மாரபாண் யைனக்
காண்பதற்காக	உன்	தங்ைகைய	இரகசியமாக	ஈழ	நாட் க் 	அ ப்பிய .
இைவெயல்லாம்	எனக் த்	ெதரியாெதன் 	நீ	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறாய்.
கத்தின்	கண்களால்	 க் ப்	பின்	நடப்பைத ம்	உணர	எனக் த்	ெதரி ம்."

"எல்லாம்	ெதரிந்த	உங்க க் 	நீங்கேள	ெசய்கிற	சில	தவ கள்	மட் ம்	ஏன்



ெதரியவில்ைலேயா?	ேநற் 	வைர	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	பைடகைளக்
கட் க்காத் 	அணி	வ த்தவன்	நான்.	ேபா க் ப்	பயிற்சி	ெகா த்தவன்	நான்.
இப்ேபா 	தீ ெரன் 	பைடகைள	 ன்னால்	அ ப்பிவிட் 	என்ைனத்	தனிேய
நி த்தி	அவமானப்	ப த் கிறீர்கள்.	நான்	ேபா க் த்	தைலைம	தாங்கத்
த தியற்ற	 ற்றவாளி	என்கிறீர்கள்.	 மாரபாண் யர்	வந் 	விசாரித் த்	தீர்ப் க்
ற	ேவண் ம்	என்கிறீர்கள்.	விசாரித் த்	தீர்ப் க்	 மளவிற் 	நான்	என்ன

தப் ச்	ெசய்தி க்கிேறெனன் 	எனக்ேக	ெதரியவில்ைல."	தைல	 னிந் 	நின்ற
தளபதி	வல்லாளேதவன்	சற்ேற	நிமிர்ந் 	அவைரக்	ேகட்டான்.

"ெதரியவில்ைலயா?	நீ	ெசய்தவற்றில்	எ 	ஒ ங் ,	எ 	தவ 	என் 	உன்னால்
ப த் ணர	 ந்தால்தாேன	உன்	 ற்றங்கைள	நீ	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ம்!
தன்	 தலாக	என்னிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	இைடயாற்

மங்கலத்திலி ந் 	ஓ 	வந்தாேய,	அந்த	இரவிலி ந்ேத	உன்	தவ கள்
ஆரம்பமாகிவிட்டன.	அரண்மைனயில்	உளவறிவதற் 	ஆபத் தவிகள்	தைலவைன
உன்	ைகயாளாகப்	பயன்ப த்தினாய்.	இைடயாற் 	மங்கலத்தில்	என்
மாளிைகயிலி ந் 	இரேவா 	இரவாக	ஆ தங்கைளத்	தி ட	ஏற்பா 	ெசய்தாய்!
மாரபாண் யைர	அைழத் 	வர	நான்	ஒ வன்	ஏற்பா 	ெசய் 	ெகாண் ப்பைத

நம்பாமல்	நீ	உன்	தங்ைகைய	அ ப்பினாய்."

"இேத	வைகயில்	எனக் த்	தாங்க ம்	சில	தவ கைள ம்	 ற்றங்கைள ம்
ெசய்தி க்கிறீர்கெளன்பைத	நிைன ப த்த	வி ம் கிேறன்."

"ெசய்தி க்கலாம்	ம க்கவில்ைல.	எனக் ப்	ெபா ப் கள்	அதிகம்.	என்	நிர்வாகம்
ெபரிய .	நான்	உன்ேமல்	சந்ேதகப்பட் 	உன்ைனச்	ேசாதைன	ெசய்தி ந்தால்	அ
நியாயமான .	பைடகைளத்	தவிர	ேவெறந்தப்	ெபா ப்ைப ம்	பற்றிக்	கவைலப்பட
ேவண்டாத	நீ	அநாவசியமான	கவைலகைள	உண்டாக்கிக்	ெகாண்
இப்ப ெயல்லாம்	ெசய்த 	மன்னிக்க	 யாத	தவ ."

"நான்	நிைனத்தால்	இன் ம்	ஒ 	ெபரிய	தவற்ைற ம்	ெசய்ய	 ம்.	இப்ேபாேத
ஓ ப்ேபாய்	என்	அதிகாரத் க் 	அடங்கிய	அத்தைன	பைடகைள ம்	ேபார்
ைனக் ப்	ேபாகாமல்	த த் 	நி த்தி	விட	 ம்.	மகாமண்டேல வரர்

அப்ேபா 	என்ைனக்	ெகஞ் வைதத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல."

"கனவி ம்	அப்ப 	நிைனக்காேத,	தளபதி!	உன்னால்	அைதச்	ெசய்ய	 யா .	நீ
இப்ேபா 	என்	அதிகாரத் க் க்	கட் ப்பட் 	நிற் ம்	சாதாரணக்	 ற்றவாளி.
அகந்ைதயினால்	உன்	நிைலையப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாமல்	ேபசாேத!"

" கிறதா	இல்ைலயா	என் 	தான்	பா ங்கேளன்"	எனத்	தன்மானத்ேதா
ெசால்லிவிட் 	ெவளிேயறினான்	அவன்.	பின்னால்	அவர்	சிரிக் ம்	ஒலி



அவ ைடய	ெசவிக் 	எட் ய .	மகாமண்டேல வரரிடம்	வீறாப்பாகப்	ேபசி
ெவளிேய	வந்த	அவன்,	ேமேல	நகர	 யாமல்	அப்ப ேய	திைகத் ப்	ேபாய்
நின்றான்.	ெவளிேய	அந்த	இடத்ைதச்	 ற்றி ம்	இைடயாற் 	மங்கலத் 	யவனக்
காவல்	வீரர்கள்	உ விய	வா டன்	நின் 	ெகாண் ப்பைதக்	கண்டான்	தளபதி.
மகாமண்டேல வரரின்	 ன்ேனற்பா 	அவ க் ப்	 ரிந்த .	எப்ேபா ,	எப்ப 	அந்த
வீரர்கைள	அங்ேக	வரவைழத் க்	காவல்	ேபாட்டாெரன் 	அ மானிக்கேவ

யாதப 	அவ்வள 	சா ரியமாகச்	ெசய்தி ந்தார்.

"ஓேகா!	 ரிகிற ..."	என் 	க ைமயாகக்	 றிக்	ெகாண்ேட	பின்னால்	சிரித்தவா
நின்ற	மகாமண்டேல வரைரத்	தி ம்பிப்	பார்த்தான்	அவன்.

"ேவெறான் மில்ைல,	தளபதி!	உன்	அதிகாரத் க் ட்பட்ட	பைடக்	ேகாட்டத்திேலேய
உன்ைனச்	சிைற	ைவத் ப்	பார்க்க	ேவண் ெமன் 	எனக் 	ஆைச.	அைத
நிைறேவற்றிக்	ெகாண்ேடன்"	என்றார்	அவர்.

"இ 	ேகவலமான	 ழ்ச்சி!"

"இ க்கட் ேம.	அப்ப ேய	பார்த்தா ம்,	நீ	ெசய்த	காரியங்கைள	விடக்
ேகவலமானதில்ைல	இ .	 மாரபாண் யர்	வ கிற	நாளாயிற் .	நான்	விழிஞத்தில்
ேபாய்	அவைர	எதிர்பார்த் க்	காத்தி க்க	ேவண் ம்.	அவர்	வந்த ம்	இங்ேக
அைழத் 	வ கிேறன்.	அ வைரயில்	உன்	நிைல	இ தான்"	என் 	சிறி ம்
இரக்கமின்றிச்	ெசால்லிவிட் 	அங்கி ந் 	ெவளிேயறினார்	மகாமண்டேல வரர்.
ண் லைடபட்ட	 லிேபால்	ெவ ண் 	நின்றான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

ேபார்க்களத்தில்	பைடகைள	ஆண் 	ேபார்	 ரிய	ேவண் ய	நல்ல	சமயத்தில்
அநாைதையப்	ேபால்	தனிேய	நி த்திக்	காவலில்	ைவக்கப்பட்ட	 ழ்ச்சிைய
எண்ணிக்	 றினான்	அவன்.

மகாமண்டேல வரேரா	தளபதி	என்ற	வீரப்	 லிையச்	சாமர்த்தியமாகச்
சிைறப்ப த்திவிட்ட	ெப மிதத்ேதா 	மகாராணிையச்	சந்திப்பதற்காக
அரண்மைனக் ச்	ெசன்றார்.	நா 	 வ ம்	ெவள் ரில்	நடந்
ெகாண் க் ம்	ேபாரின்	 	என்ன	ஆ ேமா	என்ற	பய ம்,	கலவர ம்	நிலவிக்
ெகாண் ந்தன.	நாட் ன்	வடக் 	எல்ைலயில்	மாெப ம்	ேபார்	நடந்
ெகாண் ப்பதன்	அறி றியாக	அங்கங்ேக	வளமி ந்த	நாஞ்சில்	நாட் 	ஊர்கள்
கைளயிழந் 	கலகலப் க்	 ன்றிக்	காணப்பட்டன.	பண்டங்கள்	விைலேயறி
விட்டன.	எங்கி ந்தா ம்	இந்தப்	ேபார்க்	காலத்தில்	 மாரபாண் யர்	தி ம்பி	வந்
வி வாெரன்ற	நம்பிக்ைக	நாட் 	மக்கள்	எல்ேலா க் ம்	இ ந்த .	இந்த
ெந க்க யான	 ழ்நிைலயில்	தான்	கழற்கால்	மாறனார்	 தலிய	 ற்றத்
தைலவர்கள்	மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றிய	தீய	ெசய்திகைளப்	பரப்பிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.



எல்லாக்	 ழப்பங்க க் ம்	மனத்ைத	ஈ ெகா க்க	 யாமல்	அரண்மைன
அந்தப் ரேம	கதிெயன் 	கிடந்தார்	மகாராணி.	க ைண ம்,	அன் ம்	நிைறந்
சாந்தம்	த ம் ம்	அவ ைடய	மனத் க் 	மகாமண்டேல வர க் 	இ ந்த
ேபால்	 ன்பங்கைள	வி ங்கிவிட் 	நிமிர்ந் 	நடக் ம்	ஆற்றல்	இல்ைல.
உணர்ச்சிக க் 	ெநகிழ்ந் 	ெகா த் 	வி ம்	ெமல்லிய	ெபண்	மனம்
அவ ைடய .	" மாரபாண் யைன	அைழத் 	வர	ஏற்பா 	ெசய்தி க்கிேறன்.
இன் ம்	சில	நாட்களில்	தாங்கள்	அவைரக்	காணலாம்"	என் 	மகாமண்டேல வரர்
றிய	சில	வார்த்ைதகள்	தாம்	மகாராணியின்	உயிைரத்	தாங்கிக்

ெகாண் ந்தன.	அ ம்	அன் 	மாைல	ேகாட்டாற் ப்	பண் தர்	வந் 	ெசன்ற
பின்	ம நாள்	காைல	 ண்டா	மணிவிளக் 	அைணந்ததிலி ந் 	மகாராணியின்
மனம்	நிம்மதியாகேவ	இல்ைல.	ஊைமக்	 ழப்பங்கள்	மனத்ைதச்	ெசல்லரித்தன.
மாரபாண் யனின்	கப்பல்	வந்த ம்	தகவல்	ெசால்லி	அ ப் மா 	விழிஞத்தில்

ஆள்	நி த்தியி ந்தா ம்	மகாராணியின்	மனத் க் 	உற்சாக ட் வதற்காகத்
தாேம	அவைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	விழிஞத் க் ச்	ெசல்லலாம்	என்
மகாமண்டேல வரர்	நிைனத்தார்.	அதனால்தான்	யா ம்	அறியாமல்	தளபதிையச்
சிைறப்ப த்தி	விட் த்	தாம்	மட் ம்	அரண்மைனக் ப்	 றப்பட்டார்	அவர்.

மகாமண்டேல வரர்	அரண்மைனக் 	வந் 	ேசர்ந்த	ேபா 	காந்த ர்
மணியம்பலத்திலி ந் 	பவழக்கனிவாயர்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	விலாசினி
ஆகிேயார்	ஏற்ெகனேவ	அங் 	வந்தி ப்பைதக்	கண்டார்.	அவர்கள்	எப்ேபா
எதற்காக	வந்தார்கள்	என் 	 வன	ேமாகினியிடம்	விசாரித்தார்.	மகாராணிேய
ஆள்	அ ப்பி	அவர்கைள	வரவைழத்தி ப்பதாகப்	 வன	ேமாகினி	ெதரிவித்தாள்.
பவழக்கனிவாயர்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	ஆகிேயா க் ம்
மகாமண்டேல வர க் ம்	எப்ேபா ம்	அவ்வள 	 கமான	உற 	இல்ைல.	காய்ந்த
மண்	பிண்டத்ேதா 	மற்ெறா 	காய்ந்த	மண்	பிண்டம்	ஒட்டாத	மாதிரி	 ற்றிய
அறி க் ம்	 திர்ந்த	அறி க் ம்	இைடேய ள்ள	ெபாறாைம	அவர்க க் ள்
ெவளிேய	ெதரியாமல்	இ ந் 	வந்த .	சந்திக் ம்	ேபாேதா,	பழக	ேந ம்	ேபாேதா,
அைதக்	காட் க்	ெகாள்ளாமல்	நாகரிகமாக	நடந் 	ெகாண் 	வி வார்கள்.	ஒ வர்
காரியத்தில்	மற்ெறா வர்	அநாவசியமாகத்	தைலயிட	மாட்டார்கள்.	காந்த ர்
மணியம்பல	நிர்வாகத்தில்	மகாமண்டேல வரேரா,	மகாமண்டேல வர ைடய
நிர்வாகத்தில்	அவர்கேளா	 க்கிடாமல்	கண்ணியமாக	நடந் 	ெகாண்
வி வ 	வழக்கம்.

அன்ைறக் 	அந்தச்	 ழ்நிைலயில்	அவர்கைள	அங்ேக	எதிர்பார்க்கவில்ைல	அவர்.
சந்தித்த	ேபா 	ெவ ப்பதாகக்	காட் க்	ெகாள்ள ம்	இல்ைல.	மகாராணிையச்
சந்தித் ப்	ேபார்க்கள	நிைலைமைய ம்	பைட	ஏற்பா கைள ம்	 றிவிட் ,
'விழிஞத் க் ப்	ேபாகலாம்'	என்பைத ம்	ெதரிவித்தார்.	தளபதிையத்	த த்
நி த்திக்	காவல்	ைவத்தைத	மட் ம்	ெசால்லவில்ைல.



"ஆகா!	இ 	என்	வாழ்க்ைகயிேலேய	நல்ல	நாள்.	 மாரபாண் யைன	வரேவற்க
நாம்	எல்ேலா ேம	விழிஞத் க் ப்	ேபாகலாம்.	விழிஞத்தில்	என்	மகைன	நான்
சந்திக்காவிட்டால்,	அவன்	ேநேர	ேபார்க்களத் க் ப்	ேபானா ம்	ேபாய்	வி வான்.
அப் றம்	ேபார்	 கிற	வைர	எனக் 	அவைனச்	சந்திக்க	அவகாசேம	இரா .
கப்பல்	எப்ேபா 	வந்தாெலன்ன?	இன்ேற	விழிஞத்தில்	ேபாய்க்	காத்தி ப்ேபாம்"
என் 	மகாராணி	மற்றவர்கைள ம்	உடன்	ேசர்த் க்	ெகாண்டார்.	அவர்கள்	உடன்
வரேவண்டாம்	என் 	எண்ணி ம்	மகாமண்டேல வரரால்	அைதத்	த க்க

யவில்ைல.
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இறந் 	ேபான	ெபண்	பகவதிதான்	என்ற	உண்ைமையத்	ெதரிந் 	தாங்கிக்
ெகாள்வ 	க னமாயி ந்த 	 மாரபாண் ய க் .	ஏற் க்	ெகாள்ள	 யாத
அந்தத்	 யர	உண்ைமயிலி ந் 	மீள	வழியறியா 	தவித்தான்	அவன்.	கப்பல்
ேவகமாகப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த .	தளத்தில்	அவன ேக	 ழல்வாய்ெமாழி ம்
ேசந்த ம்	ெமௗனேம	உ வாய்க்	கன்னத்தில்	ைக ன்றி	வீற்றி ந்தனர்.

"தளபதிக் 	 ன்னால்	எந்த	 கத்ேதா 	ேபாய்	நிற்ேபன்!	இப்ப 	அநியாயமாக
அந்தப்	ெபண்	இறக் ம்ப 	ேநர்ந் 	விட்டேத?	ேபா ம்,	பைடெய ப் ம்	ஏற்பட் த்
தளபதியின்	ஊக்க ம்	உற்சாக ம்	நன்றாகப்	பயன்பட	ேவண் ய	சமயத்தில்
இந்தச்	ெசய்திையப்	ேபாய்ச்	ெசான்னால்	அவ க் 	எப்ப 	இ க் ம்?	நீங்கள்
மட் ம்	கவனமாக	இ ந்தி ந்தால்	அந்தப்	ெபண்	கப்பலிலி ந் 	தப்பி	ஓ 	இப்ப த்
ர்மரணமைடந்திராமல்	தவிர்த்தி க்க	 ம்"	என் 	ேசந்தைன ம்
ழல்வாய்ெமாழிைய ம்	ேநாக்கித்	 க்கத்ேதா 	ெசான்னான்	இராசசிம்மன்.
யர	ேவதைனயினால்	ேப ம்	ேபா 	ெதாண்ைட	த மாறி	நா	 ழறிய

அவ க் .

"இளவரேச!	நாங்கள்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	எங்கைளக்	ேகட் க்	ெகாண்டா
அந்தப்	ெபண்	இந்தக்	காரியங்கைளச்	ெசய்தாள்?	அவ ைடய	 ரட் த்தனம்
அவ க்ேக	அழிைவத்	ேத க்	ெகா த் 	விட்ட .	விழிஞத்தில்	அந்தப்	ெபண்
ஆண்	ேவடத்ேதா 	வந்த	ேபாேத	சந்ேதகப்பட் க்	கப்பலில்	இடங்ெகா க்க
ம த்ேதன்	நான்.	மகாமண்டேல வர ைடய	தி ப் தல்வியாரின்	நல்ல	மனத்தால்
கப்பலில்	இடம்	ெபற் த்	தன்	ெபயர்	 த்தெனன் 	ெபாய்	 றி	ந த்தாள்	அந்தப்
ெபண்.	கப்பலில்	பல ைற	என் ைடய	சந்ேதகம்	வ த் ம்,	ேபசாமல்	அடக்கிக்
ெகாண் ந்ேதன்	நான்.	கைடசியில்	தனக் 	இடங்ெகா த்த	இைடயாற்
மங்கலத் 	நங்ைகயிடேம	கத்திையக்	காட் 	மிரட் க்	கட் ப்	ேபாட் 	விட் த்
தப்பியி க்கிறாள்	அவள்.	நாங்கள்	ஒ 	 ற்ற ம்	அறிேயாம்"	என் 	அந்தச்
ேசாகமயமான	சந்தர்ப்பத்தி ம்	ெதளிவாகப்	பதில்	ெசான்னான்	நாராயணன்
ேசந்தன்.

"நீங்கள்	ஏன்	வீணாக	அவ க் ப்	பதில்	ெசால்லிச்	சிரமப்	ப கிறீர்கள்?	இப்ேபா
அந்தப்	ெபண் க் ப்	பதிலாக	நாேன	இறந் 	ேபாயி ந்தால்	 டக்
மாரபாண் யர்	இவ்வள 	 க்கப்பட	மாட்டார்.	ெபாய் ம்	வஞ்சக ம்

நிைறந்தவளாயி ந்தா ம்	அவள்	ெகா த் 	ைவத்தவள்.	அதிர்ஷ்டக்காரி.
இல்லாவிட்டால்	 மார	பாண் யைர	இவ்வள 	 ரம்	அ தாபத் க் 	ஆளாக்க

மா?"	என் 	சற்ேற	அ ைய	ெதானிக் ம்	 ரலில்	ேசந்தைன	ேநாக்கிச்



ெசான்னாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	இந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட் ச்	சின ம்	ெவ ப் ம்
அைடந்த	இராசசிம்மன்,	"நீங்கள்	இ வ ம்	ேப கிற	விதம்	ெகாஞ்சம்	 ட
நன்றாயில்ைல.	அந்தப்	ெபண்	பகவதி	என்னதான்	ெபாய்யாக	நடந்
ஏமாற்றியி க்கட் ேம!	அதற்காக	இப்ப யா	ஈவிரக்கமின்றிப்	ேப வீர்கள்?
உங்க க் 	மனித	மனத் க் ரிய	ெநகிழ்ச்சிேய	இல்ைலயா?	மரணத் க் ப்
பின் ம்	பைககைள	மறந் 	 க்கப்படத்	ெதரியாமல்	இப்ப யா	விலகிப்	ேப வ ?"
என் 	அவர்கள்	இ வைர ம்	க ந் 	ேபசினான்.

" மார	பாண் யர்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	நான்	ெவளிப்பைடயாக	மனம்
விட் க்	 கிேறன்.	ெநஞ்சில்	 க்கம்	ஊறாமல்	 க்கப்ப வ 	ேபால்	ந க்க
எனக் த்	ெதரியா !"	என் 	ெவ க்ெகனச்	ெசான்னாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

" ழல்வாய்ெமாழி!	நீ	கல்ெநஞ் க்காரி."

"நீங்க ம்	சில	சமயம்	கல்ெநஞ் க்காரராக	இ க்கிறீர்கள்	என்பைத	நிைனத் ப்
பா ங்கள்."

"ேபா ம்,	நி த் !	இதற் ம்	ேமல்	இப்ேபா 	உன் டன்	நான்	ேபச	வி ம்பவில்ைல."

"ஓ!	தாராளமாக	நி த்தி	வி கிேறன்.	எனக் ங் ட	வி ப்பமில்ைலதான்."

"உங்கள்	இ வ ட ம்	இந்தக்	கப்பலில்	நான்	 றப்பட்டேத	தப் .	அைத	இப்ேபா
உணர்கிேறன்"	என் 	ெவ ப்ேபா 	ெசான்னான்	இராசசிம்மன்.

"நீங்கள்	எங்க க்காகப்	 றப்படவில்ைல.	உங்கள்	ெசாந்த	நாட்ைட ம்	அ ைமத்
தாைய ம்	காப்பாற் வதற்காகப்	 றப்பட் க்கிறீர்கள்"	என்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

அங்ேகயி ந் 	அவர்கள்	இ வ ட ம்	ேம ம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பைத
வி ம்பாதவன்	ேபால்	வி ட்ெடன் 	எ ந் 	ேமல்	தளத் ப்	ப களில்	ஏறினான்
மாரபாண் யன்.	அவன்	ைகயில்	எ த் ச்	ெசன்ற	வலம் ரிச்	சங்ைக	க ப் டன்

ேநாக்கினாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	ேசந்த ம்	வியப்ேபா 	பார்த் க்	ெகாண்
நின்றான்.	 மார	பாண் யனின்	உ வம்	ேமல்தளத் ப்	ப களில்	ஏறி	மைறந்த ம்
ழல்வாய்ெமாழி	அவசரமாகச்	ேசந்தன்	பக்கம்	தி ம்பினாள்.

"இைடவழியில்	ெசம்பவழத்	தீ 	வராமல்	கப்பைல	ேவ 	மார்க்கமாக	விலக்கிச்
ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாகேவண் ெமன் 	உடேன	மீகாம க் 	இரகசியமாகத்
ெதரிவித் 	வி ங்கள்."	அவ ைடய	 ரலிலி ந்த	உணர்ச்சிக்	ெகாதிப்ைபக்
கண் 	ேசந்தேன	திைகத் ப்	ேபானான்.



"அப்ப ேய	ெதரிவித் 	விட் 	வ கிேறன்,	அம்மணி!"	என் 	உடேன	மீகாமைனச்
சந்திப்பதற் ச்	ெசன்றான்.	 ழல்வாய்ெமாழி	ஆத்திரத்ேதா 	இரண்
ைகவிரல்கைள ம்	ேசர்த் க்	ேகாத் 	 றித் ச்	ெசா க்கினாள்.	விரல்கள்
ெநரிந்த	ஒலி	அவள்	சினத்ைத	எல்ைலயிட் க்	காட் ய .	தந்ைதக் 	அறிவில்
இ மாப் 	என்றால்	மக க் 	அன்பில்	இ மாப் .	தான்	உரிைம	ெகாண்டா
அ பவிக் ம்	அழைகத்	தன்ைனத்	தவிர	ேவெறா வர்	உரிைம	ெகாண்டாட
விடக் டா .	பி வாதத்தி ம்,	இ மாப்பி ம்	அவள்	தன்	அ ைமத்	தந்ைதையக்
ெகாண் ந்தாள்.

"அம்மணி!	கவைல	ேவண்டாம்.	கப்பல்	ெசம்பவழத்	தீ 	வழிேய	ேபாகா "	என்
ேசந்தன்	தி ம்பி	வந் 	உ தி	 றிய	ேபா தான்	அவ க் 	நிம்மதியாக	 ச்
வந்த .	அதன்	பின்	அந்தப்	பயணத்தின்	ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழி ம்
இராசசிம்ம ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	ேபசிக்	ெகாள்ளேவ	இல்ைல.	பயணம்
ெதாடங்கிய	 ன்றாம்	நாள்	மாைல,	"ேபாகிற	வழியில்	இந்தக்	கப்பைலச்
ெசம்பவழத்	தீவில்	சிறி 	ேநரம்	நி த் வதற் 	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்"	என்
நாராயணன்	ேசந்தைன	அைழத் க்	 றினான்	இராசசிம்மன்.

" மார	பாண் யர்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	ெசம்பவழத்	தீ 	கடந் 	விட்ட .
அவசரமாக	விழிஞத்ைத	அைடய	ேவண் ெமன்பதற்காகக்	கப்பைல	ேவ
வழியாக	விலக்கிச்	ெச த்திக்	ெகாண் 	வந் 	விட்ேடாம்"	என் 	கவைலப்ப வ
ேபான்ற	 கபாவத்ைத	வ வித் க்	ெகாண் 	ெசான்னான்	நாராயணன்	ேசந்தன்.

"நல்ல 	அப்ப யானால்	விழிஞத்ைத	எப்ேபா 	அைடயலாம்?"	என் 	தன்
மனேவதைனையக்	காட் க்	ெகாள்ளாமல்	ேகட்டான்	இராசசிம்மன்.

"வழக்கமாக	ஆகிய	நாட்கைளக்	காட் ம்	இரண் 	நாட்கள்	 ன்னதாகேவ
ேபாய்விடலாம்"	என் 	ேசந்தனிடமி ந் 	பதில்	வந்த .	 மாரபாண் யன்,
ேசந்தன்,	 ழல்வாய்ெமாழி	ஆகிய	இவர்கள்	 வ ம்	இப்ப 	அவசரமாகக்	கப்பலில்
வந் 	ெகாண் ந்த	இேத	சமயத்தில்	இவர்கைள	எதிர்பார்த் 	விழிஞத்தில்
காத்தி ந்தவர்களின்	நிைல	என்ன	என் 	இனிேமல்	கவனிக்கலாம்.

மகாராணி,	பவழக்கனிவாயர்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	விலாசினி	ஆகிய
எல்ேலா ட ம்	விழிஞத் க் ப்	 றப்பட் 	வந்தி ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.
ேபார்க்களத்திலி ந்த	வீரர்கள்	எவேர ம்	அவசரச்	ெசய்தி	ெகாண் 	வந்தால்,
அவர்கள்	தம்ைம	விழிஞத்தில்	வந் 	சந்திக்க	ஏற்பா 	ெசய் விட் 	அதன்	பின்ேப
றப்பட் ந்தார்	அவர்.	ேகாட்டாற் ப்	ெப ம்பைடகைளெயல்லாம்	திரட்
அ ப்பியி ப்பதால்	உடன யாகக்	கவைலப்ப ம்ப யான	நிகழ்ச்சி	எ ம்
ேபார்க்களத்தில்	நடந் 	விடா 	என்ற	நம்பிக்ைக	அவ க் 	உண்டாகியி ந்த .



விழிஞத் க் ப்	ேபான ம்	ேபாகாத மாக	அவ ைடய	கண்கள்	ஆபத் தவிகள்
தைலவன்	எங்ேக	நின் 	ெகாண் க்கிறான்	என்பைதத்	தான்	ேத ன.	மகாராணி
தலியவர்கள்	தங் வதற் 	ஏற்பா 	ெசய் 	விட் த்	தாம்	மட் ம்	தனிேய
றப்பட் த்	 ைற கப்	ப திகளில்	 ற்றினார்	அவர்.	தளபதியின்	ஏற்பாட்டால்
ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	மகரெந ங் ைழக்காதன்	அங்ேக	எங்ேகயாவ
மைறந் 	காத்தி ப்பாெனன் 	அவர்	எதிர்பார்த்தார்.

அவர்	எதிர்பார்த்த 	வீண்	ேபாகவில்ைல.	ஏற் மதிக்காகக்	 விக்கப்பட் ந்த
மிள க்	 வியல்க க்கப்பால்	ஒ 	ெபரிய	 ர ன்ைன	மரத்த யில்	உட்கார்ந்
ெகாண் ந்தான்	 ைழக்காதன்.	 தாகாரமான	ேதாற்றத்ைத ைடய	நாைலந்
யவனக்	கப்பல்	மா மிகள்	 த் 	விட் 	மாமிச	பர்வதங்கள்	உ வன	ேபால்
அந்த	மரத்த யில்	ப த் ப்	 ரண் 	ெகாண் ந்தனர்.	 ைழக்காத ம்
ெகாஞ்சம்	யவனத் 	ம ைவச்	 ைவத்தி ப்பான்	ேபாலேவ	ேதான்றிய .

ஆனா ம்	அவன்	தன்	நிைனவிழந் 	விடவில்ைல.	தி ெரன்
மகாமண்டேல வரைரப்	பார்த்த ம்	தி க்கிட் 	எ ந் 	நின்றான்.	தள்ளா க்
ெகாண்ேட	வணங்கினான்.	அந்த	நிைலயில்	அவர்	தன்ைன	கண் 	ெகாண்டாேர
என் 	நாணமைடந்தான்.
"ஓேகா!	நீ ம்	ெப ங் மகனாகி	(நிைறய	 ப்பவன்)	விட்டாயா?	பரவாயில்ைல.
ெகாஞ்சம்	என்	பின்னால்	நடந் 	வா...	உன்னிடம்	ஒ 	விஷயம்	ேபச	ேவண் ம்"
என் 	மகாமண்டேல வரர்	 ப்பிட்ட	ேபா 	அவன்	ம க்காமல்	அவர்	பின்னால்
அடக்கமாக	நடந் 	ெசன்றான்.	அப்ப ச்	சிறி 	ெதாைல 	நடந் 	ெசன்ற ம்
சற் ம்	தளர்ச்சியில்லாத	 ரலில்	அவைன	ேநாக்கிக்	 றினார்	அவர்:	"நான்
இப்ேபா 	பைடத்தளத்தில்	தளபதிையச்	சந்தித் 	விட் த்தான்	வ கிேறன்.
உன்ைன	இங்ேக	அ ப்பியி ப்பைதப்	பற்றி ம்	அவன்	என்னிடம்	ெசான்னான்.
பைடகெளல்லாம்	ேபார்	 ைனக் 	அ ப்பியாயிற் .	 றப்ப கிற	சமயத்தில்
தி ெரன் 	உடல்	நலங் ன்றிப்	ேபாய்	வல்லாளேதவன்	மட் ம்
பைடக்ேகாட்டத்திேலேய	தங்கிவிட்டான்,	பாவம்!	அைதக்	கண் 	எனக்ேக
பரிதாபமாக	இ ந்த .	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	என் ைடய	காவல்
வீரர்கள்	சிலைர	வரவைழத் 	ஒத்தாைசக் 	ைவத் 	விட் 	வந்தி க்கிேறன்.
இந்தச்	சமயத்தில்	நீ ம்	அங் 	ேபானால்	உதவியாயி க் ம்.	தளபதி	எல்லா
விவர ம்	என்னிடம்	ெசான்னான்.	கப்பலில்	அவன்	தங்ைக	பகவதி	வந்தால்
அவைள	நாேன	அங் 	அைழத் 	வந் 	வி ேவன்.	பைடத்தளத்ைதச்	 ற்றிக்
காவல்	பலமாக	இ க்கிற .	ஆனா ம்	தளபதிையக்	கவனித் க்	ெகாள்வதற்காக
உன்ைன	மட் ம்	உள்ேள	விடச்	ெசால்லி	நான்	அ மதி	ஓைல	எ தித்	த கிேறன்.	நீ
உடேன	 றப்ப ."

இைதக்	ேகட்ட ம்	 ைழக்காத க் 	உடம் 	விதிர்	விதிர்த் ப்	ேபாய்விட்ட .
மதிப் க் ம்	மரியாைதக் ம்	உரிய	அறிவின்	சிகரெமன	விளங்கிய



மகாமண்டேல வரர்	மட் ம்	இந்தச்	ெசய்திையச்	ெசால்லியிராமல்	ேவ 	யாேர ம்
ெசால்லியி ந்தால்	அவன்	சிறி ம்	நம்பியி க்க	மாட்டான்.	ெதன்பாண் 	நாட்
வீரத்	தளபதி	வல்லாளேதவ க்கா	உடல்	நலம்	சரியில்ைல?	எத்தைனேயா
ேபார்க்களங்களில்	ெப ம்	பைட டன்	ெசன் 	பைகவர்கைளப்	 றம்கண் 	ெவற்றி
வாைக	 ய	வல்லாளேதவ க்கா	தி ெரன் 	உடல்	நலக்	 ைற 	ஏற்பட்ட ?
என் 	பல	ேகள்விகள்	அவன்	உள்ளத்தில்	எ ந் 	ெப ம்	ஐயத்ைத
உண்டாக்கியி க் ம்.	மகாமண்டேல வரரின்	வாய்ச்	ெசால்லாகேவ	வ கின்ற
விஷயம்	எ வாயி ம்	அைத	நம்பித்தாேனயாக	ேவண் ம்?	இந்த	நல்ல
சமயத்திலா	தளபதிக் 	உடல்	நலமில்லா 	ேபாக	ேவண் ம்?	என் 	மனம்
கலங்கினான்	அவன்.

"இங்ேக	நின் 	ெகாண் .	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	ஓைலைய	எ திக்
ெகாண் 	வந் 	வி கிேறன்"	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்	மகாமண்டேல வரர்.
அவன்	அங்ேக	இ ந்தான்.	சிறி 	ேநரத்தில்	உைறயிட் 	அரக் ப்	ெபாறி	ைவத்த
ஓைலேயா 	வந்தார்	அவர்.	அைத	அவனிடம்	ெகா த் 	விட் ,	"ேபாய்	வா!	இந்த
ஓைலையக்	ெகா த்த ம்	உன்ைன	உள்ேள	அைழத் ப்	ேபாய்	விட் 	வி வார்கள்"
என்றார்.	அவன்	அவசரமாகப்	 றப்பட்டான்.	ேவ 	பக்கமாக	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்
ெகாண் 	 ன்னைக	 த்தார்	மகாமண்டேல வரர்.

மகாமண்டேல வர ைடய	ஓைலேயா ம்,	தளபதியின்	உடல்	நிைல
எப்ப யி க்கிறேதா	என்ற	பயத்ேதா ம்	அவசரமாகப்	பயணம்	ெசய்
ேகாட்டாற் க் ப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த	மகரெந ங் ைழக்காத க்
இைடவழியில்	என்ன	சந்ேதகம்	உண்டாயிற்ேறா	ெதரியவில்ைல.
மகாமண்டேல வரரின்	ஓைலையப்	பிரித் ப்	ப த் 	விட்டான்.

'இந்த	ஓைலையக்	ெகாண் 	வ ம்	ஆபத் தவிகள்	தைலவைன ம்,	தளபதிையச்
ெசய்த 	ேபாலேவ	ெசய்ய ம்	-	இப்ப க் 	மகாமண்டேல வரர்'	என்ற	ஓேர
வாக்கியம்	தான்	அந்த	ஓைலயில்	இ ந்த .	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்
திைகத்தான்.	அவ ைடய	சந்ேதகம்	உ திப்பட்ட .	'ஏேதா	 ழ்ச்சிக்
இைரயாகப்	ேபாகிறாய்'	என் 	மனம்	எச்சரித்த .	என்ன	ஆனா ம்
மகாமண்டேல வரர்	ெசாற்ப க்	ேகட்பதில்ைல	என்ற	மன	உ தி டன்
விழிஞத் க்ேக	தி ம்பி,	அந்த	ஓைலைய ம்	கிழித்ெதறிந் 	விட்டான்.
----------	
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தல்	நாள்	இரவிலி ந்ேத	விழிஞத்தில்	மைழ	ெபய் 	ெகாண் ந்த .	அந்த
மைழ	ம நாள்	காைல	வைர	நிற்கேவ	இல்ைல.	ேதய்பிைறக்	காலத் 	இ ட்
கில்	 ட்டத்தின்	கவிந்த	நிைல.	அதிகாைல	 ன்றைர	நாழிைகக் 	ேமல்

இ க்கலாம்.	அைலகள்	ேபய்த்தனமாகக்	 றி	வீசிக்	ெகாண் ந்தன.	அந்தச்
சமயத்தில்	ெதற்ேகயி ந் 	ஒ 	கப்பல்	 ைறக் 	வந் 	நின்ற .	மைழயில்
நைனயாமல்	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண் ந்த	சிலர்	தீபங்கேளா 	ஓ ப்ேபாய்க்
கப்பைலப்	பார்த்தனர்.	அப்ப ப்	பார்த்த டன்	அவர்களிடமி ந் 	ஆரவார ம்,
மகிழ்ச்சி ம்	நிைறந்த	 ரல்கள்	எ ந்தன.	அைமதியில்	ஆழ்ந் 	ஆள்	நடமாட்டம்
இல்லாமலி ந்த	அந்த	ேநரத்தில்	அந்தக்	கப்பலின்	வ ைகைய	எதிர்பார்த்ேத
அவர்கள்	காத்தி ந்தார்கள்	ேபாலி க்கிற .	' மாரபாண் ய ைடய	கப்பல்
வந் விட்ட !'	என்ற	ஆனந்தமயமான	வார்த்ைதகள்	அந்த	இ ளி ம்	மைழயி ம்
ஒலித்தன.	அவர்களில்	சிலர்	ஓ ப்ேபாய்த்	 ைற கத் க் 	அண்ைமயிலி ந்த
விழிஞத் 	அரச	மாளிைகயில்	தங்கியி ந்த	மகாமண்டேல வரர்
தலியவர்களிடம்	அந்தச்	ெசய்திையத்	ெதரிவித்தார்கள்.	மகாமண்டேல வரர்

மற்றவர்கைள	எ ப்பினார்.	மகாராணி,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	விலாசினி,
பவழக்கனிவாயர்	 தலியவர்கள்	மகாமண்டேல வரைரப்	பின்	ெதாடர்ந்
ெசன்றனர்.	இ ட்ைட ம்	மைழக்	 ளிைர ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	கப்பல்	நின்
ெகாண் க் ம்	 ைறைய	ேநாக்கி	அவர்கள்	கால்கள்	விைரந்தன.

பகற்ெபா தில்	மக்கள்	 ட்ட ம்,	பலெமாழி	ேப ம்	பல	நாட் 	மக்களின்	நாகரிகக்
கலப் ம்	ெவள்ளமாக	வழிந் 	ஓ ம்	அந்தத்	 ைற கப்	ப தியில்	அப்ேபா
மைழத்	தண்ணீர்தான்	வழிந் 	ஓ க்	ெகாண் ந்த .	மைழத்	தண்ணீரில்
நைனயாமல்	 ங்கச்	சாவ க் ள்	அ க்கப்பட் ந்த	மிள ப்	ெபாதிகளின்	ஓரமாக
ஒன்றிப்	ப த்தி ந்த	மனிதன்	ஒ வன்	ெமல்ல	எ ந்தான்.	மகாமண்டேல வரர்,
மகாராணி	 தலியவர்கள்	எந்தக்	கப்பைல	ேநாக்கிச்	ெசன்
ெகாண் ந்தார்கேளா,	அேத	கப்பைல	ேநாக்கி	அவ ம்	இ ளில்	ப ங்கி
நடந்தான்.	யா ைடய	கண்களி ம்	தான்	ெதன்பட் 	விடாமல்	நடந் 	ெசல்ல
ேவண் ம்	என்ப 	அவ ைடய	ேநாக்கமாக	இ க் ம்	ேபா ம்.	 ன்னால்	ெசன்
ெகாண் ந்தவர்களின்	ெவளிச்சத் க்காகப்	பி த் ச்	ெசல்லப்பட்ட	தீப்பந்தத்
ஒளி	பின்னால்	ப ங்கி	நடந்தவ ைடய	 கத்தில்	ப கிற .	அப்ேபா 	அவன்
கத்ைத	நன்றாகக்	காண கிற .

ஆ!	அ 	ஆபத் தவிகள்	தைலவனின்	 கம்	அல்லவா?	தளபதிக் 	உடல்
நலமில்ைல	என் 	ெபாய்	ெசால்லி	அவைன	விழிஞத்திலி ந் 	கிளப்பி	விட்டார்
மகாமண்டேல வரர்.	அவேனா	ந வழியிேலேய	அவர்	ெகா த் 	அ ப்பிய



ஓைலையப்	பிரித் ப்	பார்த் ,	அதன்	 ழ்ச்சிையப்	 ரிந் 	ெகாண்
விழிஞத் க்ேக	தி ம்பியி ந்தான்.

'ஐேயா,	பாவம்!	தம் ைடய	ெபண் ம்,	நாராயணன்	ேசந்த ம்	 மாரபாண் யைர
அைழத் க்	ெகாண் 	இந்தக்	கப்பலில்	வந்தி ப்பார்கெளன் 	மகாமண்டேல வரர்
கன 	காண்கிறார்.	நா ம்,	தளபதி ம்	பகவதிைய	அ ப்பியி க்கிற	ேநாக்கம்
இவ க் த்	ெதரியா 	ேபா ம்'	என் 	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	அவர்க க் ப்
பின்னால்	நடந்தான்	மகரெந ங் ைழக்காதன்.	மைழ	ெபய் 	ேசறாகியி ந்த
தைரயில்	இ ளில்	வ க்கி	விடாமல்	கவனமாக	நடக்க	ேவண் யி ந்த .
ன்னால்	ெசன்றவர்க ம்	நிதானமாகேவ	நடந் 	ெசன்றதால்,	 ைழக்காத ம்

அதற்ேகற்ப	ேவகத்ைதக்	 ைறத் க்	ெகாண்டான்.	கப்பலிலி ந்
மாரபாண் ய ம்,	பகவதி ம்	இறங் வைத ம்,	அைதக்	கண்

மகாமண்டேல வரரின்	 கத்தில்	ஏமாற்றம்	படர்வைத ம்	ஒ ங்ேக	காணப்ேபாகிற
ஆவல்	அவன்	மனத்தின்	எல்ைலெயல்லாம்	நிைறந்தி ந்த .

அந்த	ஆவ டன்	அவன்	ெசன் 	ெகாண் ந்த	ேபா 	இ ட் ல்	பின் றமி ந்
ஒ 	ைக	நீண் 	அவன்	 கத்ைதத்	ெதாட்ட .	சிறிதள 	பய ம்,	ெப ம்ப தி
ஆத்திர மாகத்	தி க்கிட் த்	தி ம்பினான்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்.	பின்னால்
நின் 	ெகாண் ந்த	ஆைளப்	பார்த்த டன்	அவனால்	தன்	கண்கைள	நம்பேவ

யவில்ைல.	மரியாைத ம்	திைகப் ம்	 கத்தில்	மிளிர,	'நீங்களா?'	என்ற	வினா
அவன்	வாயிலி ந் 	ெமல்ல	ெவளிப்பட்ட .	மைழயில்	நைனந்த	உடம்ேபா 	தளபதி
வல்லாளேதவன்	அங்ேக	அவ க் ப்	பின்னால்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.

'இைரயாதீர்கள்,	ெமல்லப்	ேப ங்கள்!'	என் 	ெசால் ம்	பாவைனயில்	உதட் ல்
ஆள்காட் 	விரைல	ைவத் க்	காட் னான்	தளபதி	வல்லாளேதவன்.

"பைடகள்	 றப்ப கிற	சமயத்தில்	உங்க க் த்	தி ெரன் 	உடல்	நலமில்லாமற்
ேபாய்விட்டதாக ம்,	நீங்கள்	பைடக்ேகாட்டத்திேலேய	தங்கி	விட்டதாக ம்	அல்லவா
மகாமண்டேல வரர்	என்னிடம்	ெசான்னார்?"	என் 	 ரைல	ேம ம்	சிறிதாக்கிக்
ெகாண் 	தன்	 ப்ைப	அடக்க	 யாமல்	ேகட்டான்	 ைழக்காதன்.
"எல்லா	விவர ம்	ெசால்கிேறன்.	ெபா ைமயாக	இ ங்கள்"	என் 	ெமல்லக்
றிவிட் க்	 ைழக்காதனின்	ைககைளப்	பற்றி	ஒ 	 ைலக் 	இ த் க்

ெகாண் 	ெசன்றான்	தளபதி.

"மகாேசனாபதி!	இப்ேபா 	நாம்	இங்ேக	தனியாக	நின் 	ேபசிக்	ெகாண் க்க
அவகாசமில்ைல.	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்த	கப்பல்	 ைறயில்	வந் 	நின்
விட்ட .	மகாமண்டேல வரர்,	மகாராணி	 தலியவர்கள்	இளவரசைர
வரேவற்பதற்காக	அேதா	 ன்னால்	நடந் 	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிறார்கள்"	என்
பரபரப்ேபா 	ெசான்னான்	மகரெந ங் ைழக்காதன்.



"பரவாயில்ைல,	 ைழக்காதேர!	அவர்கெளல்லாம்	கப்பலிலி ந் 	இறங்கி
வ வதற் ள்	நா ம்	ேபாய்ச்	ேசர்ந் 	ெகாள்ளலாம்.	 மாரபாண் யேனா 	பகவதி
உடன்	வ வாளாைகயினால்	எல்லாம்	அவள்	கவனித் க்	ெகாள்வாள்."

"பகவதி	கப்பலில்	வ கிற	விவரத்ைதச்	ெசால்லி	அவைள ம்	ேசர்த் 	அைழத்
வந் விட	ேவண் ெமன் 	தாங்கேள	மகாமண்டேல வரரிடம்	ேவண் க்
ெகாண் ர்களாேம?"

"அவர்	உங்களிடம்	ெசான்னாரா	அப்ப ?"

"ெசால்லிய 	மட் மில்ைல,	உங்கள்	உடல்	நலைனக்	கவனிப்பதற்காக	நான்	உடேன
பைடக்ேகாட்டத் க் ப்	ேபாயாக	ேவண் ெமன் 	என்னிடம்	ஓர்	ஓைல	ெகா த்
இங்கி ந் 	 ரத்தினார்.	நா ம்	 தலில்	அைத	நம்பிப்	 றப்பட் 	விட்ேடன்..."
என் 	ெதாடங்கி,	நடந்த	விவரத்ைதத்	தளபதிக் ச்	ெசான்னான்.

"நீங்கள்	ெசய்த 	நல்லதாய்ப்	ேபாயிற் .	மகாமண்டேல வரர்	ெகா த்த	ஓைலைய
நம்பிப்	பைடக்ேகாட்டத் க் 	வந்தி ந்தால்	என்ைனப்	ேபாலேவ	நீங்க ம்	தப்ப

யாமல்	சிக்கிக்	ெகாண் ப்பீர்கள்.	இைடவழியிேலேய	அவ ைடய	ஓைலையக்
கிழித் ப்	ேபாட் 	விட் 	விழிஞத் க்ேக	தி ம்பிய	உங்கள்	 ணிைவப்
பாராட் கிேறன்	 ைழக்காதேர!	மகாமண்டேல வரர்	ெபரிய	 ழ்ச்சி	ெசய்
என்ைன	ஏமாற்றி	விட்டார்.	நயமாகப்	ேபசி	பைடகைள	 ன்னால்	அ ப்பச்
ெசய் விட் த்	தனிேய	என்ைன	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபானார்.	நான்
ட்டாள்தனமாய்	அவரிடம்	தனிைமயில்	மாட் க்	ெகாண் 	விட்ேடன்.	நான்

ேபா க் த்	தைலைம	தாங்கத்	த தியற்ற	 ற்றவாளி	என் ம்	என்னால்
எவ்வளேவா	தவ கள்	ெசய்யப்பட் க்கின்றன	என் ம்	எரிந் 	வி ந்தார்.	நா ம்
என்	ஆத்திரத்ைத	அவரிடம்	காட் ேனன்,	பலிக்கவில்ைல.	தந்திரமாக	என்ைனப்
பைடக்ேகாட்டத்திேலேய	சிைற	ைவத் விட் 	விழிஞத் க் ப்	 றப்பட்டார்	அவர்.
அங்ேக	என்ைன	ஏமாற்றிய 	ேபாதாெதன் 	இங்ேக	வந் 	உங்கைள ம்
ஏமாற்றியி க்கிறாெரன் 	ெதரிகிற .	இல்லாவிட்டால்,	பைட	 றப்ப ம்	ேநரத்தில்
எனக் 	உடல்	நலமில்லாமல்	ேபாய்விட்ட 	என் 	ெசால்லி	உங்கைள	அங்ேக
அ ப்பியி ப்பாரா?	என்ன	இ ந்தா ம்	பிறைர	அஞ்சி	நிற்கச்	ெசய் ம்	 ழ்ச்சித்
திறைம	அவரிடம்	இ ப்ப 	ேபால	ேவ 	யாரிட ம்	இ க்க	 யா .	நான்
அவ க் 	எதிராகச்	ெசய்த	ஒவ்ெவா 	தவற்ைற ம்	வரிைசயாக	எண்ணி
ைவத் க்	ெகாண் 	ஒப்பிக்கிறாேர	அவர்!	பகவதிைய	ஈழ	நாட் க்
அ ப்பியி க் ம்	இரகசியம்	உங்கைள ம்,	என்ைன ம்	தவிர	ேவ 	யா க் ம்
ெதரிந்தி க்க	 யாெதன் 	நாம்	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிேறாம்.	அவேரா
அைத	நன்றாகத்	ெதரிந் 	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறார்.	அறிவினால்	அவைர
ெவல்ல	நம்மால்	 யா ,	 ைழக்காதேர!	ஆனால்	எப்ப ம்	அந்த



மைலச்சிகரத்ைத	வீழ்த்தியாக	ேவண் ம்.	அைதச்	ெசய்வதற்காகத்தான்	நான்
தப்பி	ஓ 	வந்ேதன்.	வலிைமயான	யவனக்	காவல்	வீரர்கைள	எனக் க்	காவல்
ேபாட் ந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	என்	சாமர்த்தியத்ைதெயல்லாம்	பயன்ப த்தி
என்ைனக்	காவல்	ெசய்த	வீரர்கைள	ஏமாற்றிவிட் 	இங் 	ஓ 	வந்ேதன்.	அவர்
என்ைன	இவ்வள 	 ரத் க் 	அவமானப்ப த்திய	பின் ம்	ேபார்க்களத் க் ப்
ேபாய்ப்	பைடக க் த்	தைலைம	தாங்கிப்	ேபார்	ெசய்ய	வி ப்பமில்ைல	எனக் .
நான்	ேபா க் த்	தைலைம	தாங்கலாமா,	இல்ைலயா	என்பைதக்	 மாரபாண் யர்
வந் 	விசாரித் த்	தீர்ப் க்	 ற	ேவண் மாம்.	எப்ப யி க்கிற 	நியாயம்?"	என்
ஆபத் தவிகள்	தைலவனிடம்	தம்	மனக்	 றைல	ெவளியிட்டான்	தளபதி
வல்லாளேதவன்.	அைதக்	ேகட் விட் க்	 ைழக்காதன்	 றினான்:

"மகாமண்டேல வரர்	ஒ வைர	மட் ம்	மனத்தில்	ைவத் க்	ெகாண் 	தாங்கள்
அப்ப ெயல்லாம்	ெசய் 	விடக்	 டா .	தங்கள்	தங்ைகயார்
மகாமண்டேல வர ைடய	 ழ்ச்சிகைள ம்,	சர்வாதிகார	மனப்பான்ைமைய ம்
மாரபாண் யரிடம்	இதற் ள்	விவரித் ச்	ெசால்லியி க்கலாம்.	அைதக்	ேகட்
மாரபாண் யேர	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	நம்பிக்ைக	இழந்தி ப்பார்."

"அப்ப ச்	ெசால்வதற்கில்ைல,	 ைழக்காதேர!	 மார	பாண் ய ைடய	மனத்ைத
என்	தங்ைக	பகவதி	எவ்வள தான்	மாற்றியி ந்தா ம்	இங் 	வந்
இறங்கிய டன்	மகாராணியா ம்,	மகாமண்டேல வர ம்	ெசால்கிறப தான்
ேகட்பார்	அவர்.	ஆகேவ,	இனி	நாம்	ெசய்ய	ேவண் யெதல்லாம்	ஒேர	காரியம்	தான்.
மகாமண்டேல வரர்	என்ற	இ மாப் 	சக்திைய	ஒேரய யாக	வீழ்ச்சி றச்	ெசய்
விட	ேவண் ம்."

" யன் 	பார்க்கலாம்.	அேதா	அவர்கள்	கப்பைல	ெந ங்கி	விட்டார்கள்.
வா ங்கள்,	நா ம்	ேபாகலாம்,	மற்றவற்ைறப்	பின் 	ேபசிக்	ெகாள்ேவாம்"	என்
றித்	தளபதிைய ம்	 ட் க்	ெகாண் 	 ைறயில்	வந் 	நின்ற	கப்பைல	ேநாக்கிச்

ெசன்றான்	 ைழக்காதன்.

தளபதிக் ம்,	 ைழக்காத க் ம்	இ ம்	மைழ ம்	ேபா மான	அள 	மைறந்
ெசல்வதற் 	ஒத் ைழத்தன.	கப்பல்	நின் 	ெகாண் ந்த	 ைறக் 	அ கில்	ஒ
பாைற	மைறவில்	அவர்கள்	இ வ ம்	மைறவாக	நின் 	ெகாண்டனர்.	அந்த
இடத்தில்	நின் 	ெகாண் 	கப்பலிலிலி ந் 	இறங் பவர்கைள	அவர்கள்	பார்க்க

ம்!	அங்ேக	ேப கிற	ேபச்ைச ம்	ேகட்க	 ம்.	அவர்கைள	மற்றவர்கள்
பார்க்க	 யா .	அப்ப ப்பட்ட	மைறவிடம்	அ .

கப்பலின்	அ ேக	தீப்பந்தங்களின்	ஒளியில்	மகாராணி	மகாமண்டேல வரர்,
அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	பவழக்கனிவாயர்,	விலாசினி	ஆகிேயார்	நின்
ெகாண் ப்ப 	ெதரிந்த .	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	மைழத்	 றலில்	நைனந்



ெகாண் 	தான்	நின்றார்கள்.	நங் ரக்	கயி களால்	இ த் க்
கட்டப்பட் ந்தா ம்	அைலக்	 ழப்பத்தால்	கப்பல்	ஆ க்	ெகாண் ந்த .

அடடா!	அப்ேபா 	மகாராணி	வானவன்மாேதவியின்	 கத்தில்	தான்	எத்தைன
ஆவல்	நிைற 	ெபாங்கி	நிற்கிற !	கப்பலிலி ந் 	இறங்கிவ ம்	வழிையேய
பார்த் 	நிற் ம்	அவ ைடய	கண்களில்	ெதன்ப ம்	 னிதமான	உணர்ச்சி
தாய்ைமப்	பாசத் க்ேக	ெசாந்தமான	உணர்ச்சியல்லவா?	அந்த	உணர்ச்சிச்	சாயல்
லமாக	அவ ைடய	 ய	உள்ளத்தில்	அப்ேபா 	எத்தைன	எண்ணங்கள்	ெபாங்கி

எ ந்தனேவா?

விலாசினி,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	பவழக்கனிவாயார்	எல்ேலா ைடய	 கங்களி ம்
மார	பாண் யைரக்	காணப்ேபா ம்	ஆவல்	நிலவிய .	மகாமண்டேல வர ைடய
கம்	ஒன் 	மட் ேம	உணர்ச்சி	நிழல்	ப யாமல்	வழக்கம்	ேபால்	இயல்பாக

இ ந்த .	பக்கத்திலி ந் 	படர்ந்த	தீப்பந்தத்தின்	ஒளிச்	சாயலில்	அவ ைடய
ர்ைமயான	 க் ,	 கத்திலி ந் 	நீண்ட	சக்தி	ஒன்றின்	 னி	ேபால்

பளபளத்த .	அவ ைடய	சக்தி	வாய்ந்த	கண்க ம்	கப்பலிலி ந் 	இறங்கி	வ ம்
மரப்ப கைளத்தான்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தன.	ஆ!	அவர்கள்	எதிர்பார்த்த
இைணயற்ற	அந்த	விநா 	இேதா	வந் விட்ட .	ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்
பின்	ெதாடர	 மார	பாண் யன்	இறங்கி	வந்தான்.	ஏேனா	அவன்	 கத்தில்	சிறி
ேசார் 	ெதன்பட்ட .	ேசந்தனிட ம்	 ழல்வாய்ெமாழியிட ம்	 ட	அவ்வளவாக
உற்சாகம்	ெதன்படவில்ைல.	வரேவற்றவர்களிடம்	இ ந்த	உற்சாக ம்	பரபரப் ம்
வரேவற்கப்பட்டவர்களிடம்	இல்ைல.	 மாரபாண் யன்	கைடசிப்	ப யிலி ந்
இறங்கித்	ெதன்பாண் 	நாட் 	மண்ணில்	கால்	ைவத்தான்.	தீப்பந்த	ஒளியில்
அவன்	அழகிய	 க ம்	வல 	ைகயில்	இ ந்த	வலம் ரிச்	சங் ம்	ெதரிந்
மின்னின.	யாேரா	ஒ 	கந்தர்வ	உலகத் ச்	 ந்தர	இைளஞன்	ேபால்	எழிலார்ந்
காட்சியளித்தான்	அவன்.	இறங்கிய ம்	கீேழ	நின்ற	யாவைர ம்	வணங்கினான்.
அப்ேபா ,	" ழந்தாய்!	வந்தாயா?"	என் 	ஒ 	பாசம்	நிைறந்த	 ரல்	அவன்	ெசவி
வழிப்	 ந் 	மனத்தின்	இடெமல்லாம்	நிைறந் 	அவைனக்	 ழந்ைதயாக்கி
விட்ட .	அ த்த	விநா ,	"அம்மா!"	என்ற	ெசால்	அவன்	நாவிலி ந் 	உணர்ச்சி
மயமாகக்	கனிந் 	 ைழந் 	ேதான்றி	ஒலித்த .	அந்த	ஒலி	எ ந்
அடங் வதற் ள்	தன்	தாயின்	கரங்க க்கிைடேய	த வப்பட் 	நின்றான்	அவன்.
தாய்ைம	என்ற	பாற்கடலில்	வி ந் 	 கிப்	ப கி ம்,	நைனந் ம்,	உணர்ந் ம்,
தன்ைன	இழந் 	அதிேலேய	ஆழ்ந் 	விட்ட 	ேபால்	ஒ 	பரவச	நிைல.	தங்கேம
தைசயாகத்	திரண் 	நீண்டாற்	ேபான்ற	 மாரபாண் யனின்	அழகிய	ேதாளில்
மகாராணி	வானவன்மாேதவியின்	கண்கள்	ஆனந்தக்	கண்ணீர்	ெசாரிந்தன.
தாயின்	அந்தக்	கண்ணீர்	தன்	உடம்ைப ம்	உள்ளத்ைத ம்	அ க் 	நீக்கிப்
பரி த்தமாக்கி	விட்ட 	ேபால்	ஒ 	மகத்தான	உணர் 	ஏற்பட்ட 	இராசசிம்ம க் .
பின் 	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்	அன்ேபா 	த வி	வரேவற்றார்	மகாராணி.



தன்	தந்ைத	அதங்ேகாட்டாசிரியரின்	 க் ப்	பின்	ெவட்கத்ேதா 	ஒன்றிக்
ெகாண் 	நின்ற	விலாசினி	வியப்ேபா 	பார்த்தாள்.	அவ்வள 	வயதான	மகாராணி
தம்	மகைனக்	கண்ட ம்	சி 	பிள்ைள	ேபால்	த விக்	ெகாண் 	கண்ணீர்	ேசார
நின்ற	காட்சி	அவள்	உள்ளத்ைத	உ க்கிய .	' ழந்ைதத்	தன்ைம	என்ற
அ ர்வமான	உணர்ச்சிைய	உலகத் க் க்	ெகா த் க்	ெகாண் 	வ பவள்	தாய்.
அதனால்	தான்	அந்தத்	தன்ைம	தாயிடமி ந்ேத	சில	சமயம்	ெவளிப்பட்
வி கிற 	ேபா ம்'	என் 	நிைனத் 	வியந்தார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.
மகாமண்டேல வரர்	 தலியவர்க ைடய	பாதங்கைளத்	ெதாட் 	வணங்கினான்
மாரபாண் யன்.

"இராசசிம்மா!	நல்ல	சமயத்தில்	நீ	தாய்	நாட் க் 	வந்தி க்கிறாய்.	வடக்ேக
நம் ைடய	எல்ைலயில்	ேபார்	ெதாடங்கி	நடந் 	ெகாண் க்கிற .	உன் ைடய
வ ைகயால்	நம்	பைடவீரர்கள்	உற்சாக ம்	அைடயப்	ேபாகிறார்கள்.	ேசர	வீரர்	பைட
உதவி ம்	நமக் க்	கிைடத்தி க்கிற .	இனி	ெவற்றி	நம் ைடயதாகத்தான்
இ க் ம்"	என் 	அவைனச்	சந்தித் 	விட்ட	மகிழ்ச்சிேயா 	 றினார்
மகாமண்டேல வரர்.	அவர்	 கத்ைத	ேந க் 	ேநர்	ேநாக்க	ெவட்கினான்	அவன்.
கீேழ	 னிந் 	ெகாண் 	பார்த்தவா ,	" வாமி!	பைடக் ம்,	உதவிக க் ம்
ஒன் ம்	 ைறேவ	இல்ைல.	ஈழ	நாட் க்	காசிப	மன்னரின்	பைட	 ட	இன் ம்	சில
நாட்களில்	நம்	உதவிக் 	வரலாம்"	என்றான்	இராசசிம்மன்.

"உன் ைடய	 கத்தில்	ேபாைரப்	பற்றிப்	ேப ம்	ேபா 	ஆேவசம்	ஏற்படவில்ைலேய?
இந்தச்	ேசார் ம்,	ேசாக ம்	எங்கி ந் 	உன்	 கத்தில்	வந் 	ப ந்தனேவா?"
என் 	அவன்	 கத்ைத	ெவளிச்சத்தில்	நன்றாகப்	பார்த் விட் க்	ேகட்டார்
மகாராணி.	மகாராணி	இவ்வா 	ேகட்ட ம்	இராசசிம்ம ைடய	 கத்தில்	ேம ம்
ேசாகக்	கைள	வந் 	கவிந்த .	அவன்	ெநட் யிர்த்தான்.	அவ ைடய	கண்கள்
கலங்கின.	எைதேயா	 வதற் 	அவன்	உத கள்	தயங்கித்	தயங்கித்	 த்தன.

அவன்	என்ன	 றப்ேபாகிறான்	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்	ஆர்வத் டன்
எல்ேலா ைடய	விழிக ம்	அவ ைடய	 கத்ைதேய	உற் 	ேநாக்கின.	ஆனால்
அவன்	வாய்	திறந் 	ேப வதற் 	 ன்	கண்களின்	 றிப்பினாேலேய	ேவ 	ஒ
ேபச் ம்	அங் 	நிகழ்ந்த .	பயந் 	மிர ம்	கண்களால்	ஏேதா	ஒ 	 றிப் த்
ேதான்றச்	ேசந்தன்	 கத்ைதப்	பார்த்தாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

ேசந்தன்	மகாமண்டேல வரைரச்	சிறி 	தள்ளி	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	ஏேதா
ெசால்லிவிட் 	வந்தான்.	அைதக்	ேகட் விட் த்	தி ம்பி	வந்த
மகாமண்டேல வரர்,	" மாரபாண் யரிடம்	ஒ 	விநா 	தனியாகப்	ேபச
வி ம் கிேறன்.	இப்ப க்	ெகாஞ்சம்	என் டன்	வரலாமா?"	என் 	பதறாத	 ரலில்
ெதளிவாகக்	 ப்பிட்டார்.	 மாரபாண் யன்	ம ப்பின்றி	அவ டன்	ெசன்றான்.
கப்பல்	 ைறக் 	அ ேகயி ந்த	ஒ 	பாைறக் ச்	சமீபத்தில்	ேபாய்



மகாமண்டேல வர ம்	 மாரபாண் ய ம்	நின்றனர்.	மகாமண்டேல வரர்	இ ளில்
அவன்	காத ேக	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைதயாக	நி த்திச்	ெசான்னார்:	"இராசசிம்மா!
சற் 	 ன்	நீ	எல்ேலாரிட ம்	ெசால்லி	வி வதற் 	இ ந்த	ேசாகச்	ெசய்தி
என்னெவன் 	நான்	இப்ேபா தான்	ேசந்தனிடம்	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	'பகவதி
இறந் 	ேபானாள்'	என்ற	ெசய்திைய	இன் ம்	சிறி 	காலத் க் 	ெவளியிடாமல்
இ ந்தால்	எல்ேலா க் ம்	நல்ல .	நான்	ெவளியிடச்	ெசால்கிறவைர	அைத
ெவளியி வதில்ைல	என் 	எனக் 	வாக் த்	தத்தம்	ெசய் 	ெகா ."

இைதச்	ெசால்லிவிட் ,	வாக் தியாக	வல 	ைகைய	நீட் னார்	அவர்.	" வாமி!
என்ைனச்	ேசாதிக்காதீர்கள்.	நீங்கள்	மிகப்	ெபரியவர்.	எவ்வள 	ெபரிய
க்கத்ைத ம்	அங்கீகரித் க்	ெகாண் 	உணர்ச்சி	வசப்படாமல்	நிமிர்ந் 	நிற்கிற

ெதம் 	உங்க க் 	உண் .	நான்	அப்ப 	மைறத் க்	ெகாண் 	நிற் ம்
உ தியற்றவன்.	என்ைன	மன்னித் 	வி ங்கள்.	அந்தப்	ெபண்ணின்
ர்மரணத்ைத	என்னால்	ஒளிக்க	 யா .	உங்கள்	ெபண் ம்	ேசந்த ம்	 ட

அந்தத்	 யர	உண்ைமைய	மைறத் க்	ெகாண் 	இ ந் 	வி வார்கள்.	என்னால்
யாேத!"	என் 	நாத்	த த க்கச்	ெசான்னான்	 மாரபாண் யன்.

"நீ	கட்டாயம்	அைத	மைறத் த்தான்	ஆக	ேவண் ம்.	இப்ேபா 	நடந்
ெகாண் க் ம்	ேபாரில்	ெதன்பாண் 	நா 	ெவற்றி	ெபற	ேவண் ெமன்றால்,	இந்த
வாக்ைக	நீ	எனக் ச்	சத்தியம்	ெசய் 	ெகா .	இல்லாவிட்டால்	உன்	வி ப்பம்	ேபால்
ெசய்.	இதற் 	ேமல்	உன்ைனக்	ெகஞ்சிக்	ெகாண் க்க	எனக் த்	ெதரியா ."	-
ஒ 	கணம்	 மாரபாண் யன்	என்ன	பதில்	 வெதன் 	தயங்கினான்.	அ த்த
விநா ,	"உங்கள்	வி ப்பப்ப ேய	ெசய்கிேறன்"	என் 	அவ ைடய	வல 	ைகயில்
தன்	வல 	ைகைய	ைவத் ச்	சத்தியம்	ெசய் 	ெகா த்தான்.	மகாமண்டேல வரர்
அவன்	 கில்	தட் க்	ெகா த்தார்.

" வாமி!	தளபதி	வல்லாளேதவைனப்	ேபார்க்களத் க் 	அ ப்பியி க்கிறீர்களா?"
என் 	ேகட்டான்	இராசசிம்மன்.

"இல்ைல!	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்	தளத்தில்	தனிேய	சிைறப்ப த்தி
ைவத்தி க்கிேறன்.	இைதக்	ேகட் 	ஆச்சரியப்படாேத.	இந்த	உண்ைம ம்
இப்ேபாைதக் 	உன்	மனத்ேதா 	இ க்கட் ம்."

"இெதல்லாம்	என்ன	விபரீதங்கேளா?	எனக் 	ஒன் ம்	விளங்கவில்ைலேய?"

"கவைலப்படாேத,	இராசசிம்மா?	எல்லாம்	ேபாகப்	ேபாக	விளங் ம்."

அவர்	இப்ப ச்	ெசால்லி	வாய்	 டவில்ைல.	அவர்கள்	நின் 	ெகாண் ந்த
இடத்ைத	ஒட் 	அைமந்த	பாைறயின்	ம றமி ந் 	ேதங்காய்	ப ம க் 	ஒ 	கல்



'விர்'ெரன் 	வீசி	எறியப்பட் ப்	பறந் 	வந்த .	அந்தக்	கல்	மகாமண்டேல வரரின்
ம டத்தில்	வி ந் 	அைதக்	கீேழ	வீழ்த்திய .	 மாரபாண் யன்	வாைள	உ விக்
ெகாண் 	ஓ னான்.	ஓைச	ேகட் ச்	ேசந்த ம்	ஓ 	வந்தான்.

"நில் ங்கள்.	ம டம்	தான்	வி ந்த .	என்	தைல	இன் ம்	இ க்கிற !"	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவர்கைளத்	த த் 	நி த்தினார்	மகாமண்டேல வரர்.
பாைறயின்	ம றத்திலி ந் 	யாேரா	இ வர்	வி ந்த த் க்	ெகாண் 	ஓ ம்
ஓைச	ேகட்ட .
------------	
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" வாமி!	இெதன்ன	அநியாயம்?	எவேனா	அக்கிரமம்	ெசய் 	விட் 	ஓ கிறான்.
அவைனப்	பி க்கலாெமன்றால்	ேபாகவிட	மாட்ேடன்	என்கிறீர்கள்!"	என்
இராசசிம்ம ம்	ேசந்த ம்	மகாமண்டேல வரேரா 	மன்றா க்	ெகாண் ந்த
ேபா 	அவர்	பதில்	ெசால்லாமல்	இ ட் ல்	கீேழ	வி ந்த	ம டத்ைதத்	ேத 	எ த்
அணிந் 	ெகாண்டார்.

"இந்த	 ைய	நாேன	ஒ 	நாள்	கீேழ	கழற்றி	ைவக்கத்தான்	ேபாகிேறன்.
அதற் ள்	என்	எதிரிகள்	ஏன்	இவ்வள 	அவசரப்ப கிறார்கேளா,	ெதரியவில்ைல!"
என் 	அவர்	 றிய	ேபா 	அதில்	எத்தைனேயா	அர்த்தங்கள்	ெதானித்தன.	அவர்
இைதக்	 றிய	ேபா 	அவ ைடய	 கத்ைதப்	பார்க்க	ேவண் ெமன்
ேசந்த க் ம்,	இராசசிம்ம க் ம்	ஆைசயாயி ந்த .	ஆனால்	இ ளில்	 கம்
ெதரியவில்ைல.

"வா ங்கள்,	ேபாகலாம்!"	என் 	எ ம்	நடக்காத 	ேபால்	 றியப 	அவர்கள்
இ வ ம்	பின்	ெதாடரக்	கப்ப க் 	அ ேக	வந்தார்	அவர்.

"அ 	என்ன?	அங்ேக	நீங்கள்	ேபாய்ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	இடத்தில்	ஏேதா	ஓைச
ேகட்டேத?"	என் 	மகாராணி	வானவன்மாேதவியார்	வினவினார்.

"ஒன் மில்ைல!	ஏேதா	ஒ 	கல்	காலில்	இடறிய .	அைதத்	 க்கி	எறிந்ேதன்"
என் 	சாதாரணமாகச்	ெசால்லிவிட் க்	 மாரபாண் ய ைடய	 கத்ைத ம்
ேசந்த ைடய	 கத்ைத ம்	பார்த்தார்	மகாமண்டேல வரர்.

அப்ேபா 	 றிக்	ெகாண் ந்த	மைழ	நின் 	ேபாயி ந்த .	கப்பலிலி ந்
ெபா ள்கெளல்லாம்	இறக்கப்பட் 	விட்டன.	"இங்ேகேய	நின்
ெகாண் ப்பாேனன்?	வா ங்கள்	எல்ேலா ம்	விழிஞத் 	அரச	மாளிைகயில்
ேபாய்த்	தங்கலாம்"	என் 	 ன்னால்	நடந்தார்	மகாராணி.	எல்ேலா ம்
ெசன்றார்கள்.	வி வதற் ச்	சிறி 	ேநரேம	இ ந்த .	யா ம்	உறங்கவில்ைல.
ழல்வாய்ெமாழி ம்	விலாசினி ம்	ஒ 	 ைலயில்	உட்கார்ந் 	மகாராணி

வானவன்மாேதவியாேரா 	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.

அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்,	 மாரபாண் ய க் க்	காந்த ர்
மணியம்பலத் 	நிைலகைளப்	பற்றி	விவரித் ச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.
ேவெறா 	 ைலயில்	ேசந்த ம்,	மகாமண்டேல வர ம்	இரகசியமாக	ஏேதேதா
ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	வி கிற	ேநரம்	ெந ங்க	ெந ங்கத்	 ைற கத்தில்



வழக்கமான	ஒலிக ம்,	கலகலப் ம்,	ஆள்	நடமாட்ட ம்	அதிகமாயின.

இவர்கெளல்ேலா ம்	விழிஞத் 	அரச	மாளிைகயில்	இவ்வா 	ேபசிக்
ெகாண் ந்த	சமயத்தில்	விழிஞத்தின்	ஒ க் ப் றமான	மற்ெறா 	ப தியில்
நடந் 	ெகாண் ந்த	மற்ெறா 	சம்பவத்ைதக்	கவனிக்கலாம்.	அந்த	இடம்
கடற்கைரயிலி ந் 	ெந ந்ெதாைல 	விலகியி ந்த .	ெச ,	ெகா க ம்,	ெபயர்
ேவ பா 	ெதரியாத	பலவைகக்	காட் 	மரங்க ம்	அடர்ந்த	ப தி	அ .
பகற்ேபாதிேலேய	மயான	அைமதி	நில கிற	இடம்	அ .

அங்ேக	 திக்	ெகா ந் கள்	ேபால்	 த்தி ந்த	ஒ 	ெசவ்வரளிப்	 தரின்	கீேழ
தளபதி	வல்லாளேதவ ம்,	ஆபத் தவிகள்	தைலவ ம்	உட்கார்ந்தி ந்தனர்.
தளபதி	 றிக்	 றி	அ 	ெகாண் ந்தான்.	அவன்	கண்கள்	கள்ளிப்
பழங்கைளப்	ேபாலச்	சிவந்தி ந்தன.	 ைழக்காதன்	தளபதிக் 	ஏேதா	ஆ தல்
றித்	ேதற்ற	 யன் 	ெகாண் ந்தான்.

" ைழக்காதேர!	என்	அ ைமத்	தங்ைகயின்	 	இப்ப யா	ஆக	ேவண் ம்.
அன்ைப ம்,	ஆதரைவ ம்,	ெச த்த	எனக் 	இனிேமல்	யார்	இ க்கிறார்கள்?
அவள்	ேபான	பின் ம்	நான்	இனி	எதற்காக	உயிர்	வாழ	ேவண் ம்?	கடல்	கடந்
ேபாய்	எத்தைனேயா	ெபரிய	காரியங்கைளச்	சாதித் க்	ெகாண் 	வரப்ேபாகிறாள்
என் 	கன 	கண் 	ெகாண் ந்ேதேன!	அங்ேக	ேபாய்	உயிர்	வி வதற்காகவா
அவைள	அ ப்பிேனன்?"	என் 	தளபதி	அ 	 லம்பிய	அவலக்	 ரல்	மனித
நடமாற்றமற்ற	அந்தக்	காட் ல்	எதிெராலித்த .

"மகாேசனாபதி!	அந்தச்	ெசய்திையக்	ேகட்ட 	 தல்	என்	உள்ளம்	எவ்வள
ெகாதிப்பைடந்தி க்கிற ,	ெதரி மா?	கப்பலிலி ந் 	 மாரபாண் ய டன்
தங்கள்	தங்ைகயார்	இறங் வாெரன் 	எவ்வள 	ஆவேலா 	பாைற
மைறவிலி ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதாம்	நாம்?	மகாமண்டேல வரர்	நாம்
ஒளிந்தி ந்த	பாைறக் 	அ கில்	வந் 	 மாரபாண் யரிடம்	அந்த	இரகசியத்ைத
ெவளியிடக்	 டாெதன் 	ேகட் க்	ெகாண்ட	ேபா 	தாேன	நமக்ேக	அந்த	உண்ைம
ெதரிந்த ?	அந்தச்	ெசய்திையக்	ேகட்ட டன்	எனக் 	ஏற்பட்ட	ெகாதிப்பில்
எவ்வள 	ெபரிய	கல்ைலத்	 க்கி	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	வீசிேனன்?	அந்தப்
பாழாய்ப்	ேபான	கல்	அவர்	மண்ைடைய	உைடத் 	ெநா க்கியி ந்தால்	எனக் த்
தி ப்தியாயி க் ம்.	ம டத்ைதக்	கீேழ	தள்ளியேதா 	ேபாய்விட்டேத!"	என்
ேசாக	ெவ ப்பில்	உண்டான	ேகாபத்ேதா 	ெசான்னான்	 ைழக்காதன்.

அ கா ம்	ெபாங்கி	எ ம்	அ ைகேயா 	ேசாகத்தில்	 வண் 	ேபாய்	வீற்றி ந்த
மாவீரன்	வல்லாளேதவன்	தி ெரன் 	ஏேதா	ஒ 	 க் 	வந்தவன்	ேபால்	எ ந்
நின்றான்.	அ ைக	ஓய்ந்த .	கண்ணீைரத்	 ைடத் க்	ெகாண்டான்.	 கத்தில்
ைவரம்	பாய்ந்த	உணர்ச்சி	ஒன் 	கால்ெகாண் 	பரவிய .	கண்களில்	பழிவாங்கத்



க் ம்	உணர்ெவாளி	மின்னிய .	 கம்	சிவந் ,	மீைச ம்	உத க ம்
த்தன.	ஆேவச ற்ற	ெவறியாட்டக்காரன்	ேபால்	விைறப்பாக	நின் 	ெகாண்
ைரத்தான்	அவன்.

" ைழக்காதேர!	இந்தக்	கணத்திலி ந் 	நான்	அேயாக்கியனாக	மாறப்
ேபாகிேறன்.	கடைம,	நன்றி,	நியாயம்,	அறம்	இைவகைளப்	பற்றி	நான்	இனிேமல்
கவைலப்படப்	ேபாவதில்ைல.	க ைண ம்,	அன் ம்,	எனக் 	இனிேமல்
ேதைவயில்ைல.	அைவகைள	நான்	யார்	ேமல்	ெச த்த	 ேமா,	அந்த	அ ைமச்
சேகாதரி	ேபாய்விட்டாள்.	என்	ஒேர	உற 	அழிந் 	விட்ட .	இல்ைல!	 ழ்ச்சியால்
அழிக்கப்பட் 	விட்ட .	என்	உடன்பிறந்த	இரத்தம்	 க்கிற .	பறி	ெகா த்த
மனம்	பத கிற .	இனி	யா ம்	எனக் 	ேவண் யவரில்ைல.	நான்	இரத்தப்	பசி
மி ந்த	ேகார	ராட்சசனாக	உ ெவ க்கப்	ேபாகிேறன்.	ஞானிக் த்	 ன்பம்	வந்தால்
அேத	மாதிரித்	 ன்பம்	பிற க் 	வராமல்	காப்பான்.	 ரட க் 	ஒ 	 ன்பம்
வந்தால்	ஆயிரம்	ேப க் 	ஆயிரக்கணக்கான	 ன்பங்கைள	விைளவிப்பான்.	நான்
ரடன்.	எனக் 	எதிரி	மகாமண்டேல வரர்	ஒ வர்	மட் ம்	இல்ைல.	மகாராணி,

இளவரசர்,	அந்தக்	 ட்ைடச்	ேசந்தன்,	மகாமண்டேல வரரின்	ெபண்,	இந்த	நா ,
இந்தத்	 ன்பத்ைத	எனக் 	அளித்த	எதிரிகளின்	தைலயாய	விதி	என் ம்	எதிரி	-
எல்ேலாைர ம்	எல்லாவற்ைற ம்	நிர் லமாக்கப்	ேபாகிேறன்	நான்.	என்	தங்ைகக்
இல்லாத	உயி ம்	வாழ் ம்	எவ க் ம்	இல்லாமல்	ெசய் 	விடப்	ேபாகிேறன்.
என்ைன	இ வைரயில்	தைல	நிமிர	 யாமல்	ெசய் 	வந்த	அறிவின்
பரம்பைரையப்	 ண்ேடா 	அழித்ேத	விடப்	ேபாகிேறன்,	பா ங்கள்!"	என் 	 ப்பா
ேபாட் க்	ெகாண் 	கீேழ	 னிந் 	வல 	ைகயால்	ஒ 	பி 	மண்ைண	அள்ளிக்
காற்றில்	 வினான்	தளபதி.	 ைழக்காதன்	பயத்ேதா 	பார்த் க்	ெகாண்
நின்றான்.	தளபதியின்	ெவறிைய	என்ன	 றி	எப்ப 	ஆற் வெதன்ேற	அவ க்
விளங்கவில்ைல.	 ட்டாத	காலக்கைடத்	தீயாக,	ஊழி	ெந ப்பாக,	உக்கிரமான
ெகாதிப்பின்	கம்பீர	பிம்பமாக	எ ந் 	நின்றான்	தளபதி.

"மகாேசனாபதி!	இந்த	அழிக் ம்	ேவைலயில்	நம்ேமா 	ஒத் ைழப்பதற் 	ேவ
மனிதர்க ம்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்கைள ம்	சந்தித் 	நம்ேமா 	ேசர்த் க்
ெகாள்ளலாேமா?"	என் 	அ கில்	ெந ங் வதற் ப்	பயந் 	ெகாண்ேட
ெம வாகக்	ேகட்டான்	 ைழக்காதன்.

"யார்	அவர்கள்?"

"கழற்கால்	மாறனா ம்	அவைரச்	ேசர்ந்தவர்க ம்."

"எங்ேக	சந்திக்கலாம்	அவர்கைள?"

"ெபான்மைனக் ப்	ேபானால்	அவர்கைளச்	சந்திக்கலாம்!"



" றப்ப ங்கள்	ெபான்மைனக் !"

தளபதி	ேவகமாக	நடந்தான்.	 ைழக்காத ம்	பின்பற்றினான்.	காட் 	எல்ைல
கடந் 	மக்கள்	 ழக்கம்	மி ந்த	இடம்	ெந ங்கிய ம்	தங்கள்	ேதாற்றங்கைளப்
பிறர்	எளிதில்	அைடயாளம்	கண் 	ெகாள்ள	இயலாதப 	மாற்றிக்	ெகாண்
ெபான்மைலக் 	விைரந்தனர்	இ வ ம்.	ேபா 	நன்றாக	வி ந் 	விட்ட .	பகல்
பவனி	வரத்	ெதாடங்கியி ந்த 	அப்ேபா .
-------	
	
	
	
	
	
	
	



3.16.	'����	����	����!'

விழிஞத் 	அரச	மாளிைகயில்	உட்கார்ந்தி ந்த	அந்த	ேநரத்தில்	கடல்	கடந்
பயணம்	ெசய்த	ேபா 	தனக் ம்,	ேசந்த க் ம்	ஏற்பட்ட	அ பவங்கைளெயல்லாம்
மகாராணிக் ச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	பகவதி
மா ேவடத்தில்	உடன்	வந்த ,	கப்பலிலி ந் 	தப்பிேயா 	இலங்ைகக்	காட் ல்
மாண்ட 	-	ஆகிய	சம்பவங்கைள	மட் ம்	ெசால்லாமல்	தவிர்த் 	விட்டாள்	அவள்.
ெசம்பவழத்	தீைவப்	பற்றிச்	ெசான்னாள்.	ஆனால்	மதிவதனிையப்	பற்றிச்
ெசால்லவில்ைல.

"ெபண்ேண!	இவ்வள 	அ ம்பா பட் க்	கடல்	கடந் 	ெசன் 	என்	 மாரைன
அைழத் 	வந்ததற்காக	உனக் ம்	ேசந்த க் ம்	நான்	எவ்வளேவா	நன்றி
ெச த்த	ேவண் ம்.	எனக் த்	ெதரிந்த	ெபண்க க் ள்	தளபதி
வல்லாளேதவனின்	தங்ைக	பகவதி	ஒ த்திதான்	 ணி ம்,	சாமர்த்திய ம்
ெகாண் 	காரியங்கைளச்	சாதிக் ம்	திறைம	உள்ளவள்	என் 	நிைனத் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	இப்ேபா 	பார்த்தால்	நீ	அவைள	விடக்	ெகட் க்காரி	என்
ெதரிகிற "	எனக்	 ழல்வாய்ெமாழிையப்	பாராட் னார்	மகாராணி.	அவ ைடய
பாராட் ைரயில்	பகவதிையப்	பற்றிப்	ேபச் 	வந்த	ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழியின்
கம்	பயத்தால்	ெவளிறிய .	உடல்	ெமல்ல	ந ங்கிய .	சிரமப்பட் த்	தன்ைன

அடக்கிக்	ெகாண்டாள்	அவள்.

"ேதவி!	பகவதிைய	எங்ேக	காணவில்ைல?	நா ம்	என்	தந்ைத ம்
அரண்மைனயிலி ந் 	காந்த ர்	ெசன்றபின்	அவைளச்	சந்திக்கேவயில்ைல.
இப்ேபா 	அவள்	எங்ேக	இ க்கிறாள்?	நான்	பார்த் 	ெவ நாள்	ஆயிற் .	பார்க்க
ேவண் ம்	ேபால்	ஆவலாயி க்கிற ?"	என் 	அப்ேபா 	உடனி ந்த	விலாசினி
மகாராணிையக்	ேகட்கேவ,	 ழல்வாய்ெமாழி	தன்	உணர்வின்	பதற்றத்ைத	அடக்க
இயலாமல்	 கத்ைத	ேவ 	 றம்	தி ப்பிக்	ெகாண்டாள்.

"விலாசினி!	நீங்கெளல்லாம்	ஊ க் ப்	ேபான	ம நாள்	காைலேய	அந்தப்	ெபண்
பகவதி ம்	ஊ க் ப்	 றப்பட் ப்	ேபாய்விட்டாள்	ேபாலி க்கிற .	ம நாள்
காைலயிலி ந் 	நான்	அரண்மைனயில்	அவைளப்	பார்க்கவில்ைல.	அவ க்
என்னிடம்	என்ன	ேகாபேமா	ெதரியவில்ைல,	ேபா ம்ேபா 	ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமேல	ேபாய்விட்டாள்.	ேகாட்டாற் ப்	பைட	மாளிைகக் த்	தன்
தைமயேனா 	ேபாய்	இ ப்பாெளன் 	நிைனத் க்	ெகாண்ேடன்.	ம ப ம்
தளபதிையச்	சந்திக்கிற	ேபா 	அந்தப்	ெபண்ைண	வரச்	ெசால்லிய ப்ப
நிைனத்தி ந்ேதன்.	சந்தர்ப்பேம	வாய்க்கவில்ைல"	என் 	விலாசினிக் 	ம ெமாழி
றினார்	மகாராணி.



"பகவதி	உடனி ந்தால்	ெபா 	ேபாவேத	ெதரியா ,	ேதவி!	கலகலப்பான	ெபண்"
என் 	ேம ம்	 றினாள்	விலாசினி.

"ஆமாம்!	நீங்கள்	இரண் 	ேப ம்	என்ைனத்	தனியாகவிட் 	விட் ப்
ேபாய்விட் ர்கள்.	எனக் த்	தனியாக	இ க்கேவ	பி க்கவில்ைல.
வனேமாகினி ம்	இல்லாமற்	ேபாயி ந்தால்	எனக் ப்	ைபத்தியேம	பி த்தி க் ம்"
என் 	மகாராணிக் ம்,	விலாசினிக் ம்	ேபச் 	வளர்ந்த .	ஓர்	உண்ைமையத்
ெதரிந் 	ைவத் க்	ெகாண்ேட	ெதரியாத 	ேபால்	ந ப்ப 	எவ்வள 	க னமான
காரியெமன்பைத	அப்ேபா தான்	 ழல்வாய்ெமாழி	உணர்ந்தாள்.

" ழல்வாய்ெமாழி!	உன்ைன ம்	பகவதிைய ம்	ேபால்	ெபரிய	சாமர்த்தியெமல்லாம்
இேதா	என்ன கில்	உட்கார்ந்தி க் ம்	இந்தப்	ெபண்	விலாசினிக் க்	கிைடயா .
மிக ம்	அடக்கமான	ெபண்	இவள்.	காந்த ர்	மணியம்பலத்தில்	எத்தைன
கைலகள்	ெசால்லிக்	ெகா க்கிறார்கேளா	அவ்வளவி ம்	ேதர்ந்தவள்.	நன்றாக
நாட் யமா வாள்"	என் 	விலாசினிையப்	பற்றிப்	 கழ்ந் 	 றினார்	மகாராணி.
தங்கள்	ேபச்சில்	கவனம்	ெச த்தாமல்	எங்ேகா	 கத்ைதத்	தி ப்பிப்	பார்த் க்
ெகாண் ந்த	 ழல்வாய்ெமாழியின்	கவனத்ைத	மீட்கேவ	மகாராணி	இப்ப க்
றினார்.	"ேதவி!	இைடயாற் 	மங்கலத் 	நங்ைகக் 	 ன்	என்ைன

இப்ப ெயல்லாம்	 கழாதீர்கள்.	எனக் 	ெவட்கமாக	இ க்கிற "	என் 	விலாசினி
றிய	ெசாற்கள்	இயல்பானைவயா,	தன்ைனக்	ேகலி	ெசய் ம்

ெதானி ைடயைவயா	என் 	 ழல்வாய்ெமாழிக்ேக	சந்ேதகமாக	இ ந்த .
அவர்கள்	ஒன்றாக	அமர்ந் 	இவ்வா 	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேபா
மகாமண்டேல வர ம்	ேசந்த ம்	அங்ேக	வந்தார்கள்.	மகாமண்டேல வரைரக்
கண்ட ம்	மகாராணி	உள்பட	 வ ம்	எ ந் 	நின்றனர்.	மாளிைகயின்
மற்ேறாரிடத்தில்,	அதங்ேகாட்டாசிரியர்,	பவழக்கனிவாயேரா 	உைரயா க்
ெகாண் ந்த	 மாரபாண் ய ம்	அவர்கேளா 	மரியாைதயாக
மகாமண்டேல வர க் 	அ கில்	வந் 	நின்றான்.

மகாமண்டேல வரரின்	வாயிலி ந் 	என்ன	வார்த்ைதகள்	வரப்	ேபாகின்றன
என்பைத	எல்ேலா ம்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றார்கள்.	"ெபா 	வி ந்
விட்ட .	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	அரண்மைனக் ப்	 றப்பட் ச்	ெசல் ங்கள்.
மாரபாண் யைர ம்	உங்கேளா 	அைழத் ச்	ெசல் ங்கள்.	நா ம்	ேசந்த ம்

இைடயாற் 	மங்கலம்	வைர	ேபாய்விட் 	அப் றம்	அரண்மைனக் 	வ கிேறாம்.
நான்,	அரண்மைனக் 	வந்த	பின்	 மாரபாண் யைரப்	ேபார்க்களத் க்
அ ப் கிேறன்.	அதற் 	 ன்	இலங்ைகயிலி ந் 	வரேவண் ய	பைடக ம்	வந்
விடலாம்!"	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	வந்த	மகாமண்டேல வரர்,	மாளிைக	வாசலில்
திைரகள்	வந் 	நிற்கிற	ஒலிையச்	ெசவி ற் ப்	ேபச்ைச	நி த்தினார்.	அவர்

கண்க ம்	ஏைனேயார்	கண்க ம்	வாயிற்	பக்கமாகத்	தி ம்பின.



ேபார்க்களத்திலி ந் 	ெசய்தி	ெகாண் 	வ ம்	ெதன்பாண் 	நாட் ப்	பைடவீரர்
இ வர்	அவசரமாகக்	 திைரகளிலி ந் 	இறங்கி	உள்ேள	வந்தனர்.	அவர்கள்
கங்களில்	பரபரப் 	ெதன்பட்ட .	அவர்களில்	ஒ வன்	 ன்னால்	நடந் 	வந்

மகாமண்டேல வரைரத்	தைலதாழ்த்தி	வணங்கிவிட் 	ஒ 	தி க	ஓைலச்
ைள	அவரிடம்	அளித்தான்.	எல்ேலா ைடய	 கங்களி ம்	ஆர்வம்	படர்ந்

நிற்க	அவர்	பிரித் ப்	பார்த்தார்.

"மதிப் க் ரிய	மகாமண்டேல வர க் க்	கரவந்த ரத் க்	 நிலேவள்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	ேபார்க்களத் ப்	பாசைறயிலி ந் 	ெகாண் 	எ ம்
அவசர	ஓைல!	தாங்கள்	ேகாட்டாற் த்	தளத்திலி ந் 	அ ப்பி	ைவத்த	ஐந்
பத்திப்	பைட	வீரர்க ம்	இங் 	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.	ஆனால்	என்ன	காரணேமா,
தளபதி	வல்லாளேதவைன	மட் ம்	தாங்கள்	அ ப்பவில்ைல.	நம்மிடம்	பைடவீரர்கள்
நிைறய	இ ந் ம்,	தைலைம	தாங்கி	நடத்த	ஏற்ற	தளபதிகள்	இல்ைல.	நா ம்,	ேசர
நாட் லி ந் 	வந்தி க் ம்	தளபதி ம்	ஆக	இரண் 	ேபேர	இ க்கிேறாம்.	நம்ைம
எதிர்க் ம்	வடதிைசப்	ெப ம்பைடயிேலா,	ஐந் 	திறைம	வாய்ந்த	பைடத்
தைலவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.	ேசாழ	மன்ன ம்,	ெகா ம்பா ரா ம்,	கண்டன்
அ த ம்,	அர ைடயா ம்,	பர ைடயா ம்	எவ்வள 	ெபரிய	பைடத்
தைலவர்கள்	என்ப 	தங்க க் த்	ெதரியாததன் .	நம்	ைக	சிறி 	தளர்ந்தா ம்
பைகவர்கள்	ெவள் ைரப்	பி த் க்	ெகாண் 	ெதற்ேக	 ன்ேனறி	வி வார்கள்.

"ேநற் 	நடந்த	ேபாரில்	ேசர	நாட் லி ந் 	வந் ள்ள	பைடத்தைலவன்	ஏராளமான
வி ப் ண்கள்	ெபற் த்	தளர்ந் 	ேபாயி க்கிறான்.	இன் ம்	ஐந்தா 	நாட்க க்
அவன்	ேபார்க்களத்தில்	நிற்க	 யாதப 	பலவீனமாக	இ க்கிறான்.	எனேவ
இந்தத்	தகவல்	கண்ட ம்	தளபதி	வல்லாளேதவைனக்	களத் க் 	அ ப்பி
ைவக்க ம்.	அவன்	வந் 	விட்டால்	நம்	பைடக க் ம்	 திய	ஊக்கம்	பிறக் ம்.	நம்
வீரர்கள்	 மாரபாண் ய ைடய	வரைவ ம்	ஆவேலா 	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	தளபதிைய	அவசரமாக	அ ப்ப ம்.

இங்ஙனம்,

தங்கள்	கட்டைள	ேமற்ெகாண் 	நடக் ம்

ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்."

ப த் 	 த்த ம்	ஓைலச்	 ைளப்	பத்திரமாகத்	தம்	ைகயில்	 ட் 	ைவத் க்
ெகாண்டார்	அவர்.	மகாராணிைய	ேநாக்கிக்	 றலானார்:

"தாங்கள்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	வந்த ம்	வராத மாகத்	தங்கள்



தல்வைர	இங்கி ந்ேத	ேபார்க்களத் க் ப்	ேபாகச்	ெசால்லேவண் ய	அவசரம்
இப்ேபா 	எனக் 	ஏற்பட் க்கிற .	அரண்மைனக் ச்	ெசன் 	தங்கி	நீண்ட	நாள்
பிரிவால்	மனங்	கலங்கியி க் ம்	தங்கைள	ஆற் வித்த	பின் 	களத் க் ப்
றப்படச்	ெசய்யலாம்	என் 	நான்	சற் 	 ன்	 றிேனன்.	இப்ேபா 	ஏற்பாட்ைட
மாற்றி	இங்கி ந்ேத	இளவரசைர	அ ப்பப்	ேபாகிேறன்.	நம்	பைடகள்	உற்சாகமின்றி
இ க்கின்றனவாம்.	 மாரபாண் யைரக்	கண்டால்	ஊக்க ம்,	உற்சாக ம்
ஏற்ப ெமன் 	கரவந்த ரத் ப்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	எ தியி க்கிறான்."

"மகாமண்டேல வரேர!	இதில்	மன்னிப்பதற் 	என்ன	 ற்றமி க்கிற !	ேபார்
ெசய்வதற் ம்,	தன்	நாட்ைடக்	காப்பாற்றி	 க்	ெகாள்வதற் ம்	தாேன
இவ்வள 	அரிய	 யற்சி	ெசய் 	இராசசிம்மைன	இலங்ைகயிலி ந் 	அைழத்
வரச்	ெசய்தி க்கிறீர்கள்.	மகைனக்	கண் ளிரப்	பார்த் 	விட்ேடன்.	ெந
நாட்களாக	என்	ெநஞ்ைச	வாட் ப்	பிழிந் 	ெகாண் ந்த	தாய்ைமத்	தாகத்ைதத்
தீர்த் க்	ெகாண்ேடன்.	இனி	அவன்	ேபாைர	 த் க்	ெகாண் 	ெவற்றி	வாைக

த்	தி ம் கிற	வைர	எவ்வள 	காலமானா ம்	காத்தி ப்ேபன்.	தய 	ெசய்
அ வைர	உங்கள்	ெபண்ைண ம்,	ஆசிரியர்	மகள்	விலாசினிைய ம்	என்ேனா
அரண்மைனயில்	ைவத் க்	ெகாள்ள	இ வ ம்	இணங்க	ேவண் ம்.	சி 	வய ப்
ெபண்கள்	இ வர்	உடனி ந்தால்	எனக் 	என்	கவைலகைள	மறந் 	விட

கிற "	என் 	மகாராணி	 கத்தில்	மலர்ச்சிேயா 	 றினார்.

"மகாராணி!	க ம் 	தின்னக்	 லி	ேகட்பார்களா	யாராவ ?	என்	மகள்
விலாசினி ம்,	மகாமண்டேல வரரின்	ெபண்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	தங்கேளா
அரண்மைனயில்	இ ப்பைதப்	ெப ம்	பாக்கியமாக	ஒப் க்	ெகாள்வார்கெளன்பதில்
ஐயமில்ைல"	என்றார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.

மாரபாண் யன்	தாயின்	அ கிற்	ெசன்றான்.	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	விலாசினி ம்
விலகி	நின் 	ெகாண்டார்கள்.	மகாராணிக் க்	கண்கள்	கலங்கின.	"அம்மா!
எனக் 	ஆசி	 றி	விைடயளி ங்கள்.	நான்	ெவற்றிேயா 	தி ம்பி	வ ேவன்.
என் ைடய	எதிர்காலத்ைதப்	பற்றி	உங்கள்	மனத்தில்	நிைறந்தி க் ம்	எண்ணற்ற
ஆைசகைள	நிைறேவற் ேவன்.	ெவற்றிேயா 	தி ம்பிய டன்	இலங்ைகயிலி ந்
நம் ைடய	 ந்தர	 ைய ம்,	ெபாற்சிம்மாசனத்ைத ம்,	வீரவாைள ம்	காசிப
மன்னர்	ெகா த்த ப்பி	வி வார்.	பின் 	எப்ேபா ம்	ேபால்	இந்தத்	ெதன்	பாண் ய
மர 	வளர்ந்ேதாங்கச்	ெசய் ம்	ெபா ப்ைப	ேமற்ெகாள்ேவன்.	மகாமண்டேல வர ம்
நீங்க ம்	அவ்வப்ேபா 	எனக் ப்	பயன்ப ம்	அறி ைரகைளெயல்லாம்
ேபார்க்களத் க் ச்	ெசால்லி	அ ப்ப	ேவண் ம்.	சிறி ம்	தயக்கமில்லாத
நிைறமனத்ேதா 	கண்கலங்காமல்	என்ைன	அ ப் ங்கள்,	அம்மா!"	அன்ைனயின்
கால யில்	மண் யிட் 	வணங்கினான்	அவன்.

"ேபாய்	வா.	ெவ ம்	இராசசிம்மனாகத்	தி ம்பி	வராேத!	ெவற்றி	வீரன்



இராசசிம்மனாக	வாைக	 	வா.	பல் ழிக்	காலமாக	இந்தத்	ெதன்	பாண்
நாட்ைடக்	காத் க்	ெகாண் 	கடல்	ம ங்ேக	நின் 	தவம்	ெசய் ம்	 மரித்தாய்
உன்ைனக்	காத் 	உனக் த்	 ைண	நின் 	அ ள்	 ரிவாள்."	கண்களில்	நீர்
பனிக்கத்	ெதாண்ைட	கரகரத் க்	 ரல்	ஒலி	ம ங்க	இந்தச்	ெசாற்கள்
மகாராணியின்	வாயிலி ந் 	ெவளிவந்தன.	இந்த	வார்த்ைதகள்	ெசவியில்
வி ந்த	அேத	சமயத்தில்	அவன்	பிடரியில்	அன்ைனயின்	கண்ணீர்	 த் கள்	சில
உதிர்ந் 	சிதறின.	இராசசிம்மன்	எ ந் 	மகாமண்டேல வர க் 	அ கில்
ெசன்றான்.

" வாமி!	ஈழ	நாட் ச்	ேசைன	சக்கேசனாபதியின்	தைலைமயில்	வந் 	ேசர்ந்தால்,
அைத	ெவள் ர்ப்	ேபார்க்களத் க் 	அ ப்பி	ைவ ங்கள்.	நான்	இப்ேபாேத
றப்ப கிேறன்"	என் 	 றி	 க் 	 ன்ேன,	"அெதல்லாம்	நான்	கவனித் க்
ெகாள்கிேறன்!	நீ	தாமதம்	ெசய்யாமல்	 றப்ப .	இேதா	இந்த	வீரர்கள்	உன்ைன
அைழத் ப்	ேபாகக்	காத்தி க்கிறார்கள்.	நான்	ேபார்க்களத்தில்	இ க் ம்	உனக்
மிக	 க்கியமான	ெசய்தி	ஏதாவ 	ெசால்லி	அ ப்ப	ேவண் யி ந்தால்	ேசந்தைன
அ ப் ேவன்!	ேபாய்	வா...	ேதால்விேயா 	தி ம்பாமல்	இ க்கத்	ெதய்வம்
ைண ரியட் ம்"	என் 	அவசரத்ேதா 	இைடமறித் ச்	ெசான்னார்

மகாமண்டேல வரர்.	அவன்	அதிகம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பைத	வி ம்பாத	மாதிரி
அவசரப்ப த்தினார்.	ஆசிரியைர ம்,	பவழக்கனிவாயைர ம்	வணங்கினான்
அவன்.

"ெவற்றிேயா 	தி ம்பி	வந் 	தங்கள்	பராந்தக	பாண் யர்	ேபால்	ெப ம்	 கழ்
ெபற் 	வா ங்கள்"	என் 	வாழ்த்தினார்கள்	அவர்கள்.

"ேசந்தா!	இளவரசர்	 றப்ப வதற் 	நல்ல	 திைர	ஒன் 	ெகாண் 	வா.	இங்ேக
அரச	மாளிைகயில்	யவனத்திலி ந் 	வந்த	உயர்தரமான	 திைரகள்	நிைறய
இ க் ம்!"	என் 	தம்	ஒற்றைனத்	 ரத்தினார்	மகாமண்டேல வரர்.	அேத
மாளிைகயின்	பின் றமி ந்த	பரிமாளிைகக் 	ஓ ப்ேபாய்	ஒ 	 திைரைய
அவிழ்த் க்	ெகாண் 	வந் 	நி த்தினான்	ேசந்தன்.

றப்ப வதற் 	 ன்	கைடசியாக,	"இேதா	ஒ 	விநா யில்	வந் 	வி கிேறன்"
என் 	ெசால்லிவிட் த்	தான்	மட் ம்	தனியாக	அந்த	மாளிைகயின்	பின் றத் க்
கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	ெசன்றான்	இராசசிம்மன்.	அங்ேக	 திைரகைள
ேமற்பார்த் க்	ெகாள் ம்	கிழவன்	ஒ வன்	இ ந்தான்.

"ெபரியவேர!	நான்	ம ப ம்	வந் 	ேகட்கிற	வைர	இந்தப்	ெபா ைளப்
பா காப்பாக	ைவத்தி ங்கள்"	என் 	தன்	வலம் ரிச்	சங்ைக	அவரிடம்	ெகா த்
விட் ச்	ெசன்றான்	இராசசிம்மன்.



திைரகள்	 றப்பட்டன.	எல்ேலா ம்	மாளிைக	வாயில்	வைர	வந் 	நின்
இளவரசைர	வழிய ப்பி	ைவத்தார்கள்.	அவர்கள்	ெசன்ற	சிறி
ேநரத் க்ெகல்லாம்	மகாராணி ம்	மற்றவர்க ம்	அங்கி ந் 	பல்லக் களில்
அரண்மைனக் க்	கிளம்பி	விட்டனர்.	ேசந்த ம்,	மகாமண்டேல வர ம்	மட் ேம
விழிஞத் 	அரச	மாளிைகயில்	எஞ்சியி ந்தனர்.	மகாமண்டேல வரர்	ேசந்தைன
அ ப்பி	விழிஞத் க்	கடல் ைற	அதிகாரிகைள	வரவைழத்தார்.	அவர்கள்
வந்தனர்.

"அதிகாரிகேள!	உங்களிடம்	ஒ 	ெபா ப்பான	காரியத்ைத	இப்ேபா 	ஒப்பைடக்கப்
ேபாகிேறன்.	நாைள	அல்ல 	நாளன்ைறக் ள்ளாக	ஈழ	நாட் ப்	பைடக்	கப்பல்கள்
சக்கேசனாபதியின்	தைலைமயில்	இத் ைறக் 	வந் 	ேச ம்.	அப்ேபா 	நீங்கள்
சக்கேசனாபதிையச்	சந்தித் ,	'இராசசிம்மன்,	பைடகைள	இறக்கிக்	ெகாண்
உங்கைள	ெவள் ர்ப்	ேபார்க்களத் க் 	ேநேர	வரச்ெசால்லியி க்கிறார்'	என்
ெதரிவித் 	விட	ேவண் ம்.	இ 	 க்கியமான	ெபா ப் "	என்
மகாமண்டேல வரர்	 றிய	ேபா 	அந்த	அதிகாரிகள்	தைல	வணங்கி	ஒப் க்
ெகாண்டனர்.	அவர்கைள	அ ப்பிய	பின்	அவர்	ேசந்தன்	பக்கம்	தி ம்பினார்.
" வாமி!	இ வைர	மற்றவர்கள்	உடனி ந்ததற்காகப்	ெபா த் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	இனி	என்னால்	ஒ 	கணம்	 ட	என்	ஆத்திரத்ைதத்	தவிர்க்க

யா .	ேநற்றிர 	இளவரச க் 	 ன்	தங்கள்	 யில்	கல்ெலறிந் 	தங்கைள
அவமானப்ப த்தியவன்	யார்	என் 	கண் பி த் 	அந்த	 ட்டாளின்	மண்ைடைய
உைடத்தால்	தான்	என்	ஆத்திரம்	தீ ம்.	அப்ேபாேத	ஓ ப்ேபாய்த்	த த் ப்
பி த்தி ப்ேபன்.	நீங்கள்	 டாெதன் 	நி த்தி	விட் ர்கள்!"	என் 	ஆத்திரத்ேதா
றினான்	ேசந்தன்.	மகாமண்டேல வரர்	சிரித்தார்.

"ேசந்தா,	ெபா !	எனக் 	அவர்கள்	யாெரன்ப 	ெதரி ம்.	இன் ம்	சில	நாட்கள்
கழித் ப்	பார்.	இப்ப 	இ ட் ல்	மைறந் 	எறியாமல்	ேநர யாகேவ	வந் 	என்	ேமல்
கல்	எறிவார்கள்	அவர்கள்"	என்றார்	அவர்.

அந்த	வார்த்ைதகைளச்	ெசால் ம்	ேபா 	அவ ைடய	 ரல்	ெதாய்ந் 	ைநந்
ஒலிப்பைத	நாராயணன்	ேசந்தன்	உணர்ந்தான்.

" வாமி!	எதற் ம்	வ த்தப்படாத	உங்கைள ம்	வ ந்தச்	ெசய் 	விட்டார்கேள?
அவர்கள்	யாெரன் 	மட் ம்	ெசால் ங்கள்.	இப்ேபாேத	ேபாய்க்	க த்ைதத்
தி கிக்	ெகாண் 	வ கிேறன்"	என் 	 ப்ேபா 	ெசான்னான்	அவன்.

"ேகாபத்ைத	அடக்கிக்	ெகாள்!	என்ேனா 	 றப்ப .	என் ைடய	அ மானம்
சரியாயி ந்தால்	வாழ்க்ைகயிேலேய	மகத்தான	காரியம்	ஒன்ைற	நாைளக் 	நான்
ெசய்ய	ேவண் யி க் ம்.	எல்லாவற்ைற ம்	நடக்க	நடக்கப்	பார்த் க்	ெகாண் !
ஒன்ைற ம்	ேகட்காேத"	என் 	 றிவிட் ச்	ேசந்தைன ம்	உடன்	அைழத் க்



ெகாண் 	விழிஞத்திலி ந் 	 றப்பட்டார்	அவர்.	அன் 	இர 	ெந 	ேநரத் க் ப்
பின்	அவர்கள்	இ வ ம்	ேகாட்டாற் ப்	பைடத்	தளத்ைத	அைடந்தனர்.

அங்ேக	 ங்கி	வழிந் 	ெகாண் ந்த	யவனக்	காவல்	வீரர்கள்	எ ந் 	வந்
தளபதி	வல்லாளேதவன்	தப்பிப்	ேபாய்விட்டாெனன்ற	ெசய்திைய	ந ங்கிக்
ெகாண்ேட	ெசான்னார்கள்.

"என்	ஓைலேயா 	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்	 ைழக்காதன்	இங் 	வந்தானா?"
என் 	ேகட்டார்	அவர்.	"வரவில்ைல"	என்ற	பதில்	அவர்களிடமி ந் 	கிைடத்த .
"ேசந்தா!	இன் மா	உனக் ச்	சந்ேதகம்?	என்	ேமல்	கல்ெலறிந் விட் 	ஓ யவர்கள்
யார்	என் 	இப்ேபா 	 டவா	உனக் த்	ெதரியவில்ைல?"	என் 	ேசந்தனிடம்
காத கில்	ெமல்லச்	ெசான்னார்	மகாமண்டேல வரர்.

" ரிகிற ,	 வாமி!	கல்ெலறிந்த	ைககைள	 றிக்க	ஒ 	 ழ்ச்சி	ெசய்ய
ேவண் ம்."

மகாமண்டேல வரர்	நைகத்தார்.	"அப்பேன!	 ழ்ச்சிகைளக்	கடந்த	நிைலயில்
இப்ேபா 	நான்	நிற்கின்ேறன்.	வா,	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	ேபாகலாம்.	நீ	எந்த
ேநர ம்	எனக் 	அந்தரங்கமானவனல்லவா?	 றப்ப "	என்றார்.
-------	
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பிறரிடம்	ேசர்க்க	ேவண் ய	ெசல்வங்கைள	அபகரித் 	ஒளித் 	ைவத் க்
ெகாண் 	வாழ்கிறவன்	 ட	நிம்மதியாக	இ ந் 	விட	 ம்.	ஆனால்	பிறரிடம்
ெசால்ல	ேவண் ய	உண்ைமைய	மைறத் 	ைவத் க்	ெகாண் 	அப்ப 	நிம்மதியாக
இ ந் 	விட	 மா?	உண்ைம	என்ப 	ெந ப்ைபப்	ேபால்	பரி த்தமான .
தன்ைன	ஒளித் 	ைவத்தி க் ம்	இடத்ைதச்	 ட் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்	அ !

பகவதியின்	மரணம்	என்ற	எதிர்பாராத	உண்ைமதான்	மைறத் 	ைவக்கப்பட்ட
உள்ளங்கைளச்	 ட் க்	ெகாண்ேட	இ ந்த .	 மார	பாண் ய க் 	எப்ேபா ேம
அவ ைடய	அன்ைனையப்	ேபால்	ெநகிழ்ந் 	இளகிவி ம்	மனம்	வாய்த்தி ந்த .
இந்த	ெநகிழ்ச்சிேய	அரசியல்	வாழ்க்ைகயில்	அவ ைடய	பலவீனங்க க் க்
காரணமாக	இ க்கலாம்.	அரசியல்	 ல்கள்	அரசனின்	இலக்கணமாகக்	 ம்
ஆண்ைமயின்	க ைம ம்,	தன்	கீழ்நிைலைய	எண்ணித்	தன 	பைகைமைய
அழித் 	உயரக்	க ம்	ைவரம்	பாய்ந்த	ெகாதிப் ம்	ஆரம்பம்	 தல்	அவ க்
இல்லாமல்	ேபாயின.	ேதாற்றச்	சாயலில்	தந்ைதையக்	ெகாண் ந்த	அவன்,
பண்பில்	தாையக்	ெகாண் 	பிறந்தி ந்தான்.	எைத ம்	மைறக்கத்
ெதரியாதவனாக	யாைர ம்	ெக க்க	நிைனக்காதவனாக	இ ந்தான்	அவன்.
விைரவில்	உணர்ச்சிக க் 	இலக்காகி	அைத	ெவளிப்பைடயாகக்	காட் க்
ெகாள் ம்	தன்ைம	அவனிடம்	இ ந்த .

தங்கள்	கப்பல்	விழிஞத்ைத	அைடந் 	கைரயில்	இறங்கிய	சிறி
ேநரத் க் ள்ேளேய	பகவதியின்	மரணத்ைதப்	பற்றிச்	ெசால்லித்	தன்	 யர
உணர்ச்சிகைள	எல்ேலாேரா ம்	கலந் 	ெகாண் 	விட	ேவண் ெமன் 	 த்தான்
அவன்.	அவேனா 	வந்த	 ழல்வாய்ெமாழிேயா,	ேசந்தேனா	அந்த	உண்ைம
ெதரிந்தி ந் ம்	அவைனப்	ேபால்	அைத	ெவளியி வதற் த்	 க்கவில்ைல.
அைத	அப்ேபா 	ெவளியிடக்	 டாெதன்ேற	நிைனத்தனர்	அவர்கள்	இ வ ம்.
மகாராணி	 தலியவர்களிடம்	பகவதியின்	மரணத்ைதப்	பற்றிச்	ெசால்லி
வி வதற் க்	 மாரபாண் யனின்	வாய்	 ப்ேபா 	 ைனந்தைதக்	கவனித்
விட்டாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அைதச்	ெசால்லிவிடாமல்	த க்க	ேவண் ம்	என்ற
றிப்ைபத்	தன்	கண்	பார்ைவயாேல	ேசந்த க் த்	ெதரிவித்தாள்	அவள்.	உடேன

மகாமண்டேல வரர்	 மாரபாண் யைனச்	சிறி 	ெதாைல 	விலக்கி	அைழத் க்
ெகாண் 	ேபாய்,	'பகவதியின்	மரணத்ைதப்	பற்றிய	ெசய்திையத்	தாம்
ெசால் ன்	ெவளியிடக்	 டாெதன் '	வாக் தி	ெபற் க்	ெகாண் 	விட்டார்.
அந்த	ஒ 	வாக் தி	மட் மன் .	தளபதி	வல்லாளேதவைனக்	ேகாட்டாற் ப்
பைடக்	ேகாட்டத்திேலேய	தாம்	சிைற	ைவத் விட்ட	தி க்கி ம்	ெசய்திைய ம்
அவனிடம்	ெதரிவித் ,	அைத ம்	ெவளியிடக்	 டாெதன் 	மற்ெறா



வாக் தி ம்	ெபற் க்	ெகாண்டார்.	மகாமண்டேல வரைரத்	தவிர	ேவ 	எவராக
இ ந்தா ம்	அத்தைகய	ெந க்க யான	சமயத்தில்	 மார	பாண் யனிடமி ந்
அந்த	இரண் 	வாக் திகைள ம்	ெபற் 	விட யா .

ஆனால்	ம ங்காத	 ர்ைம	ெபற்ற	அந்த	அறிவின்	ெசல்வர்	எந்ெதந்த
விைள கைளத்	த ப்பதற்காக	 மார	பாண் யனிடம்	அந்த	வாக் திகைளப்
ெபற்றாேரா,	அந்த	விைள கள்	அப்ேபாேத	அங்ேகேய	அவ க்க கில்	நின்றன
என்ப 	பின் தான்	அவ ைடய	அறி க்ேக	எட் ய .	தா ம்,	 மாரபாண் ய ம்
எந்தப்	பாைறய கில்	நின் 	ேபச	ேநர்ந்தேதா,	அதன்	மைறவில்	இ ளில்
தளபதி ம்,	 ைழக்காத ம்	நின்றி ப்பார்கள்	என் 	அவர்	எதிர்பார்த்தி க்க
மாட்டார்.	ேம ம்	தி ெரன் 	தம 	ம டத்தில்	கல்	வி ந்த	ேபா 	அந்த
இடத்திேலேய	அந்தக்	கணத்திேலேய	அப்ப 	எறிந் 	விட் 	ஓ ம்	எதிரிகள்	யார்
என் 	பி த் க்	ெகாணர்ந் 	பார்த் த்	தம் ைடய	அவமானத்ைதப்	ெப க்கிக்
ெகாள்ள	வி ம்பவில்ைல	அவர்.	அதனால்	தான்	பி ப்பதற்காக	ஓ ய
ேசந்தைன ம்,	 மாரபாண் யைன ம்	கட்டாயமாகத்	த த் 	நி த்தினார்	அவர்.
ஊழி	ெபயரி ம்	தாம்	ெபயராத	சான்றாண்ைமேயா 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	கீேழ
வி ந்த	ம டத்ைத	எ த் க்	ெகாள்ள	அவரால்தான்	 ம்;	 ந்த .
ெவளியில்	உணர்ச்சிகைளக்	காட்டாமல்	நடந் 	ெகாண்டா ம்	இதயத் க் ம்
இதயமான	 ண் ணர்வின்	பிறப்பிடத்தில்	அந்தக்	கல்	வி ந்த	நிைன 	உரசிய
ேபா 	ஒ 	கனற்ெபாறி	எ ந்த .	உள்ேள	 ற ம்	ெவளிேய	பரம	சாந்த மாக
நடந் 	ெகாண்டார்.

'இத்தைன	காலமாகக்	கண்பார்ைவைய ம்,	ேபச்ைச ம்	ெகாண் 	ஒ
ேதசத்ைதேய	ஆட் 	ைவத்த	என்	அறிவின்	ெகௗரவம்	இந்தக்	கல்லினால்
வி ந் விட்டதா?	ஏன்	இப்ப 	என்	மனம்	கலங் கிற ?	எத்தைன	தான்
ேமைதயாக	இ ந்த	ேபாதி ம்	நல்விைனப்	பயன்	தீர்கிற	காலம்	வ ம்ேபா 	ஒ
மனித ைடய	அறி 	பயனற் ப்	ேபா ம்	என்கிற	மாதிரி	நிைலயில்	வந்
விட்ேடேனா	நான்?'	என	அவ ைடய	மனத்தில்	உணர்ச்சிகள்	 றின.	அப்ேபா
இ ளில்	விளக் 	அைணந்த ம்	பயந் 	அ கிற	 ழந்ைதையப்	ேபால்	 தல்
தலாக	அவ ைடய	மனம்	தன்ைன ம்	தன்	விைனகளின்	பயைன ம்	உள்
கமாகத்	தி ம்பிப்	பார்த்த .	ஒ 	ேதசத்ைதேய	மைலக்கச்	ெசய்த	அந்த	அறி

தனக்காக ம்	சிறி 	மைலத்த .	ஆனால்	அதன்	ஒ 	சி 	சாைய	 ட	ெவளியில்
ெதரிந் 	ெகாள் மா 	காட்டப்படவில்ைல.	இ வைர	பிற ைடய	உணர்ச்சிகைளக்
கலக்கி	ஆழம்	பார்த்த	மனம்	இப்ேபா 	உணர்ச்சிகளால்	கலங்கிய .

மாரபாண் ய ைடய	கப்பல்	வந்த	பின்	ேநர்ந்த	நிகழ்ச்சிகள்	ஒவ்ேவார்
உள்ளத்தி ம்	ஒவ்ேவார்	விதமான	உணர்ச்சிகைளக்	 றச்	ெசய்தி ந்தன.
ெதய்வத் க் ம்	ேமலாக	மதித் ,	தான்	பக்தி	ெச த்திப்	பணி ரிந் 	வந்த
மகாமண்டேல வரரின்	ேமல்	கல்ெலறிந் 	விட் 	ஓ யவர்கைளப்	பி த் க்	கட்



ைவத் 	உைதக்க	 யாமல்	ேபாய்	விட்டேத	என் 	ேசந்தன்	ெகாதித்தான்.
ேசந்தன்	வீர	வணக்கம்	ெசய் ம்	பி வாதக்	 ண ைடயவன்.	தன்ைன

வ ேம	ஒேர	ஒ 	மனித க் 	மனம்,	ெமாழி,	ெமய்	ஆகிய	 ன்றா ம்
அ ைமயாக்கிக்	ெகாண் ந்தான்	அவன்.	காலஞ்ெசன்ற	தன்	தந்ைதக் ம்,
ன்சிைறயில்	அறக்ேகாட்ட	மணியக்காரனாக	இ க் ம்	தன்	தைமய க் ம்	 ட

இவ்வள 	அடங்கி	ஒ ங்கிப்	பணிவிைட	 ரிந்ததில்ைல	அவன்.	மகாராணி,
மாரபாண் யன்	ஆகியவர்களிடம்	அவ க் 	அன் ம்,	மரியாைத ம்	மட் ம்

தான்	இ ந்தன.	மகாமண்டேல வரர்	என்ற	ஒேர	ஒ 	ேமைதயிடம்	தான்	வசப்பட்
ெமய்ய ைமயாகிக்	கலந்தி ந்தான்.	எவரா ம்	மாற்ற	 யாதப 	இந்த	வீர
வணக்கப்	பண் 	அவனிடம்	பதிந் 	விட்ட .	உலகம்	 வ ேம
மகாமண்டேல வர க் 	எதிராகத்	திரண் 	வந்தா ம்	 ன்றைர	 ழ	உயர ள்ள
அந்தக்	 ள்ளன்	அவர்	அ கில்	ெமய்க்காவலனாக	நின் 	ெகாண் ப்பான்.
மகாமண்டேல வர ைடய	ெசல்லப்	ெபண்	 ழல்வாய்ெமாழிக் க்	 ட	அவர்
கத்ைத	மட் ம்	தான்	பார்க்கத்	ெதரி ம்.	ஆனால்	ேசந்தன்	அவ ைடய

அகத்ைத ம்	ெந ங்கி	உணர	 ந்தவன்.

அதனால்	தான்	மகாமண்டேல வரர்	அவமானப்பட	ேநர்ந்தைதக்	கண் 	அவன்
உள்ளம்	அவ்வள 	அதிகமாகக்	 றிய .	 மாரபாண் ய ம்	அைதக்	கண்
மனம்	ெகாதித்தாெனன்றா ம்	அந்தக்	ெகாதிப் 	எவ்வள 	ேவகமாக
உண்டாயிற்ேறா,	அவ்வள 	ேவகமாகத்	தணிந் 	மறந் 	மைறக்கப்பட் 	விட்ட
அவன்	மனத்தில்.	அதற் க்	காரணம்	நிைனப்பதற் ம்	 றிக்	ெகாதிப்பதற் ம்
ேவ 	நிகழ்ச்சிக ம்	இ ந்தன.	அவன்	மனத்தில்,	பகவதியின்	மரணம்	என்ற
உண்ைமைய	ெவளியிட	 யாத	நிைல	ஏற்பட் 	விட்டதால்,	அத் ன்பேம
ேபார்க்களத் க் ப்	ேபாகிற	வழிெயல்லாம்	அவன்	மனத்ைதச்	 ட் க்
ெகாண் ந்த .	இன்ெனா 	ெசய்தி ம்	அவன்	மனத்ைத	உ த்திய .
'ஒ வ க் ம்	ெதரியாமல்	தளபதிைய	மகாமண்டேல வரர்	ஏன்	சிைறப்ப த்தி
ைவத்தி க்கிறார்?'	என் 	 ழம் ம்	நிைல ம்	 மாரபாண் ய க் 	இ ந்த .
அவசரமாக	விழிஞத்திலி ந்ேத	ேபார்க்களத் க் ப்	 றப்பட்ட	ேபா 	இத்தைன
மன	உணர்ச்சிகைள ம்	எண்ணச்	 ைமகளாகச்	 மந் 	ெகாண் 	தான்
றப்பட்டான்	அவன்.	ஆனால்	ேபா க் ப்	ேபாகிேறாம்	என்ற	உணர் 	ெபரிதாகப்
ெபரிதாக	இைவ	மங்கிவிட்டன.

மகாராணி	வானவன்மாேதவி டன்	அரண்மைனக் ப்	 றப்பட்ட
ழல்வாய்ெமாழியின்	மனத்தி ம்	உணர்ச்சிகள்	 றின.	மகாராணி ம்,

விலாசினி ம்	பகவதிையப்	பற்றிப்	ேபசிக்	ெகாள்ளத்	ெதாடங்கினால்	அவ க்
உடனி க்கேவ	 யா 	ேபால்	ஒ 	ேவதைன	ஏற்பட்ட .	ெதரிந்த	உண்ைமைய
ெவளியிட	 யாமல்	தவித்தாள்.	மகாராணி டன்	அரண்மைனக் 	வராமல்
தந்ைதேயா 	இைடயாற் மங்கலம்	ேபாகலாெமன் 	நிைனத்தி ந்த	அவைள
மகாராணி	தான்	வற் த்திக்	 ட் க்	ெகாண் 	வந் 	விட்டாேர!	இன்ெனா



வ த்த ம்	அவ க் 	இ ந்த .	கப்பலில்	வ ம்	ேபா 	அவளிடம்	ேகாபித் க்
ெகாண் 	ேபசாமலி ந்த	இளவரசர்	விழிஞம்	வந்த	பின் ம்	ேபா க் ப்	 றப்பட் ப்
ேபாகிறவைர	ஒ 	வார்த்ைத	 டச்	 கமாகப்	ேபசவில்ைல!	ேபார்க்களத் க் ப்
றப்ப கிற	ேபா 	கண் றிப்பாலாவ 	விைட	ெபற் க்	ெகாள்வ 	ேபாலத்
தன்ைனப்	பார்ப்பாெரன் 	அவள்	எதிர்பார்த்தாள்.	அ ம்	இல்ைல.	இளவரசரின்
இந்தப்	 றக்கணிப் 	அவள்	மனத்ைதப்	 ண்ணாக்கியி ந்த .	அரண்மைனயில்
மகாராணி,	விலாசினி,	 வன	ேமாகினி	என் 	கலகலப்பாகப்	பல க்
ந விலி ந்தா ம்	 ழல்வாய்ெமாழியின்	மனம்	எங்ேகா	இ ந்த .
அரண்மைனயில்	தங்கியி ந்த	ேபா 	ஒ 	நாள்	ேபச் ப்	ேபாக்கில்	மகாராணி,
" வன	ேமாகினி!	ேகாட்டாற் க் 	யாைரயாவ 	அ ப்பித்	தளபதியின்
மாளிைகயில்	பகவதி	இ க்கிறாளா?	என் 	விசாரித் 	அைழத் 	வரச்
ெசால்ேலன்"	என் 	 றிய	ேபா 	உடனி ந்த	 ழல்வாய்ெமாழி	 க் ற்றாள்.
தன்	உணர்ச்சிைய	அடக்கிக்	ெகாள்ள	மிக ம்	சிரமப்பட்டாள்.	இராசசிம்மைனப்
பற்றி ம்,	அவன்	ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற் த்	தி ம்பப்	ேபாவைதப்	பற்றி ம்,
ெவற்றிேயா 	வ ம்ேபா 	அரண்மைனைய	எப்ப 	அலங்கரித் ,	அவைன	எவ்வா
வரேவற்ப 	என்பைதப்	பற்றி ம்	 கலமாக	அவர்கேளா 	ேபசினார்	மகாராணி.
அந்த	மாதிரிப்	ேபச் களிெலல்லாம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	மகிழ்ச்சிேயா 	கலந்
ெகாண்டாள்.	 ழல்வாய்ெமாழிையப்	ெபா த்த	வைரயில்	'விலாசினி'	என்ற	ெபண்
திராக	இ ந்தாள்.	அவ்வளவாக	மனம்	விட் ப்	பழகவில்ைல.	மகாராணி
விலாசினிைய ம்,	 வன	ேமாகினிைய ம்	தன் டன்	சமமாக	ைவத் ப்	பழக
வி வ ம்,	ேப வ ம்	 ழல்வாய்ெமாழிக் ப்	பி க்கவில்ைல.	அவள்	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பியின்	ெபண்.	அன்ைபக்	 டத்	தனக்ெகன் 	தனி	மரியாைதேயா
எதிர்பார்த்தாள்.	இைடயாற் 	மங்கலம்	என்ற	அழகின்	கனவில்	இளவரசி	ேபால்
அறிவின்	கர்வத்ேதா 	 ற்றித்	திரிந்தவ க் 	எல்ேலா க் ம்	சம	உரிைம
ெகா க் ம்	மகாராணிேயா 	அரண்மைனயில்	தா ம்	ஒ த்தியாக	இ ப்ப
என்னேவா	ேபாலி ந்த .
வன	ேமாகினிேய	மகாராணிக்காகப்	பகவதிையப்	பற்றி	விசாரித் க்	ெகாண்
வரக்	ேகாட்டாற் க் ப்	 றப்பட்ட	ேபா 	 ழல்வாய்ெமாழியின்	பயம்	அதிகமாயிற் .
எந்த	வைகயிலாவ 	மகாராணிக் 	உண்ைம	ெதரிந் 	விட்டால்	என்ன	ெசய்வ
என் 	மனம்	 ங்கினாள்	அவள்.

'என்	மனம்	இந்த	உண்ைமைய	மைறப்பதற்காக	ஏன்	இப்ப ப்	பயப்ப கிற ?	நான்
அந்தப்	ெபண்ைணக்	ெகாைலயா	ெசய்ேதன்?	திமிர்	பி த்தவள்	தானாக
ஓ ப்ேபாய்	இறந்தால்	அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?'	என் 	நிைனத் த்	தன்
மனத்ைதச்	சமாதானப்ப த்திக்	ெகாள்ள	 யன்றாள்	அவள்.	ஆனா ம்	ஏேதா
ெபரிய	ேக கெளல்லாம்	அந்த	மைறக்கப்பட்ட	உண்ைம	 லம்	வர	இ ப்ப 	ேபால்
உண்டா ம்	பீதி	அவைள	மீறி	வளர்ந்த .	யாரிட ம்	ெசால்லாமல்	அரண்மைனைய
விட் 	இைடயாற் 	மங்கலத்திற் 	ஓ ப்	ேபாய்	விடலாம்	ேபாலி ந்த .	ஒ 	சமயம்
மகாராணி	அவைளக்	ேகட்டார்:	"என்ேனா 	இ ப்பதில்	உனக் 	ஒ 	கவைல ம்



இ க்கக்	 டாதம்மா!	இந்த	அரண்மைனைய	உங்கள்	இைடயாற் மங்கலம்
மாளிைகையப்	ேபால	நிைனத் க்	ெகாள்.	என்ைன	உன்	தாய்	மாதிரி	எண்ணிக்
ெகாள்.	வந்த 	 தல்	நீ	தி ர்	தி ெரன் 	எைதேயா	நிைனத் க்	ெகாண்
கவைலப்ப கிறாய்	ேபாலி க்கிற .	உன்	தந்ைதையப்	பிரிந் 	என்ேனா 	இங்
வந் 	விட்டதால்	வ த்தப்ப கிறாயா?	இதற்ேக	இப்ப 	வ ந் கிற	நீ	அவ்வள
நாட்கள்	தந்ைதையப்	பிரிந் 	இலங்ைக	வைர	எப்ப த்தான்	ேபாய்	வந்தாேயா?"

மகாராணி	இப்ப க்	ேகட்ட	ேபா 	தன்	உணர்ச்சிகள்	அவ க் த்	ெதரி மா
நடந் 	ெகாண்ேடாேம	என் 	ெவட்கப்பட்டாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

சிவிைகயில்	 றப்பட் த்	தளபதியின்	தங்ைகையப்	பற்றி	விசாரித் 	வ வதற் க்
ேகாட்டா 	ெசன்ற	 வன	ேமாகினி	நள்ளிரவாகி ம்	அரண்மைன	தி ம்பவில்ைல.
ம நாள்	ெபா 	வி கிற	ேநரத்தில்	பரபரப்பான	நிைலயில்	அரண்மைனக் 	ஓ
வந்த	 வன	ேமாகினிையக்	கண் 	எல்ேலா ம்	தி க்கிட்டார்கள்.
----------	
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ெவள் ர்ப்	ேபார்க்களத்தில்	இ ந்த	பாண் யப்	ெப ம்பைட ம்,	அதற் 	உதவியாக
வந்தி ந்த	ேசர	நாட் ப்	பைட ம்,	 மார	பாண் ய ைடய	எதிர்பாராத	தி ர்
வ ைகையக்	கண் 	ெப மகிழ்ச்சி	எய்தின.	இளவரசனின்	வர 	அவர்க க் ப்
திய	நம்பிக்ைகைய ம்	 ணிைவ ம்	அளித்த .	அேத	சமயத்தில்	தளபதி
வல்லாளேதவன்	ஏன்	இன் ம்	வரவில்ைல	என்ற	ஐயப்பா ம்	எல்ேலா ைடய
மனங்களி ம்	உண்டாயிற் .	சாதாரண	வீரர்கள்	மனத் க் ள்ேளேய	அந்தச்
சந்ேதகத்ைத	அடக்கிக்	ெகாண் 	விட்டார்கள்.	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம்,
அவ க் 	அ த்த	நிைலயிலி ந்த	சி 	பைடயணித்	தைலவர்க ம்	'தளபதி	ஏன்
ேபார்க்களத் க் 	வரவில்ைல?'	என்ற	ேகள்விையக்	 மாரபாண் யனிடேம	ேகட்
வி வதற் ச்	சமயத்ைத	எதிர்பார்த் த்	 த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	 தல்
நாள்	காைல	விழிஞத்திலி ந் 	 றப்பட் ந்த	 மார	பாண் ய ம்	அவ டன்
வந்த	வீரர்க ம்	ம நாள்	அதிகாைலயில்	ெவள் ைர	அைடந் 	விட்டார்கள்.

அவர்கள்	அங்ேக	ெசன்ற	ேநரம்	ெபா த்தமான .	அன்ைறய	நாட்	ேபார்
ெதாடங் வதற் ச்	சில	நாழிைககள்	இ ந்தன.	இ 	தரப் ப்	பைடக ம்	களத்தில்
இறங்கவில்ைல.	அவரவர்க ைடய	பாசைறயில்	தங்கியி ந்தனர்.	அதனால்
மகிழ்ச்சிேயா 	ஒன் 	 	ஆரவாரம்	ெசய் 	 மாரபாண் யைன	வரேவற்பதற்
வசதியாக	இ ந்த .	பாண் யப்	பைடக க் 	நீண்ட	ெதாைல 	பரந்தி ந்த
பைடகளின்	 டாரங்களில்	தனித்	தனிேய	தங்கியி ந்த	ேவ 	ேவ 	பிரிைவச்
ேசர்ந்த	வீரர்கெளல்லா ம்	ஆவேலா 	ஓ 	வந்தனர்.	சிரித்த	 க ம்	இனிய
ேபச் மாகக்	 திைரயிலி ந் 	கீேழ	இறங்கி	வந்த	 மாரபாண் யைனப்	பார்த்த
ேபா 	சில	நாட்களாகத்	ெதாடர்ந் 	ேபார்	ெசய் 	கைளத்தி ந்த	வ த்தெமல்லாம்
ேபாய்விட்ட 	ேபால்	இ ந்த 	அவர்க க் .	 மாரபாண் யைன	வரேவற்
கமாக	வாள்கைள ம்,	ேவல்கைள ம்	வலக்	கரங்களால்	உயர்த்திப்	பி த்

வாழ்த்ெதாலிகைள	 ழக்கினார்கள்.	 கத்தில்	மலர்ச்சி	நிைறயத்	தன்	வீரர்கைள
ேநாக்கி	ஆரவாரத்ைதக்	 ைறத் க்	ெகாள் மா 	ைகயமர்த்தினான்
இராசசிம்மன்.	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம்,	பைடயணித்	தைலவர்க ம்	அவன்
தங் வதற் 	அைமத்தி ந்த	பாசைறப்பா 	வீட் க் 	அவைன	அைழத் ச்
ெசன்றனர்.	"இளவரேச!	தளபதி	இ வைர	ஏன்	ேபார்க்களத் க் 	வரேவ	இல்ைல?
என்ன	காரணெமன் 	ெதரியாமல்	மனம்	கலங்கிக்	ெகாண் க்கிேறாம்	நாங்கள்!"
என் 	எல்ேலா ைடய	சார்பாக ம்	கரவந்த ரத் ப்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	அந்தக்
ேகள்விையக்	ேகட்ட	ேபா ,	அ வைர	 மாரபாண் ய ைடய	 கத்தில்	நிலவிக்
ெகாண் ந்த	மலர்ச்சி	மங்கி	மைறந்த .	அந்தக்	ேகள்விக் 	என்ன	ம ெமாழி

வெதன் 	தயங்கிக்	ெகாண்ேட	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	 தலியவர்க ைடய
கங்கைள	ஏறிட் ப்	பார்த்தான்	அவன்.	மகாமண்டேல வரர்	விழிஞத் க்



கடற்பாைறக்க கில்	தன்னிடம்	தனிைமயில்	ெபற் க்	ெகாண்ட	வாக் திகள்
அவன்	மனத்தில்	ேதான்றிப்	பய த்தின.	"கரவந்த ரத் க்	 நில	மன்னேர!
நீங்கள்	ேகட்ட	ேகள்விக் 	ஒ 	வைகயில்	 றிப்பான	பதிைல	மட் ம்	தான்
இப்ேபா 	என்னால்	 ற	 ம்.	அதற் 	ேமல்	என்னிடம்	விளக்கம்	ேகட்காதீர்கள்.
தளபதி	வல்லாளேதவன்	எதிர்பாராத	சில	காரணங்களால்	இந்தப்	ேபாரில்	கலந்
ெகாள்ள	 யாமற்	ேபாய்விட்ட .	அதற்காகக்	கவைலப்படாமல்	நன்றாகப்	ேபார்
ெசய் 	ெவற்றிேயா 	தி ம்ப	ேவண் ய 	நம்	கடைமயா ம்"	என் 	ெபா வாகப்
பதில்	ெசால்லித்	தன்ைன	அவர்க ைடய	சந்ேதகச்	 றாவளியிலி ந் 	மீட் க்
ெகாண்டான்	 மாரபாண் யன்.

அவன்	 றிய	ம ெமாழிையக்	ேகட்ட	பின்	அதற் 	ேமல்	அைதப்	பற்றி	அவனிடம்
விசாரித் த்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யா 	என் 	ெமௗனமானான்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்.	'தளபதி	வரவில்ைல.	இனி	வர ம்	மாட்டார்'	என்ற	ெசய்தி
ெமல்ல	ெமல்ல	எல்லாப்	பைட	வீரர்க க் ம்	ெதரிந் 	ஓரள 	பரவிய .	பின்
அவர்க ைடய	ேபச் 	ேபார்க்களத் 	நிைலகைளப்	பற்றிச்	 ற்றி	வளர்ந்த .	அன்
வைரயில்	நடந்தி க் ம்	ேபாரில்	ஏற்பட்ட	ஏற்றத்	தாழ் 	விவரங்கைளக்
மாரபாண் ய க் 	விவரித் ச்	ெசான்னார்கள்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
தலியவர்கள்.	அதிகக்	காயங்கைள	அைடந் 	ேபார்	ெசய் ம்	ஆற்றல்	 ன்றி

பாசைறயில்	ப த்த	ப க்ைகயாக	இ ந்த	ேசர	நாட் ப்	பைடத்	தைலவைனப்
ேபாய்ப்	பார்த் 	ஆ தல்	 றினான்	 மாரபாண் யன்.	தன்	தரப் ப்	பைடகளின்
அணித்	தைலவர்கள்	எல்ேலாைர ம்	கலந் 	சிந்தித்த	பின்	எதிர்த்	தரப் ப்
பைடகளின்	வ ைவ	 றிய ப்பதற் 	ஏற்ற	விதத்தில்	இரண் 	விதமாகப்	பைட
வி கத்ைதப்	பிரித்தான்.	கரவந்த ரத் 	வீரர்க ம்	ேசர	நாட் 	வீரர்க ம்
அடங்கிய	 ட்டத் க் ப்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	தைலவனானான்.	ெதன்பாண் ப்
பைட	வீரர்கள்	அடங்கிய	ஐந் 	பத்திச்	ேசைனக் ம்	 மாரபாண் யன்	தாேன
தைலைம	தாங் வெதன் 	ஏற்பா 	ெசய் 	ெகாண்டான்.	சக்கேசனாபதி ம்	ஈழ
நாட் ப்	பைடக ம்	வந்தால்,	அப்ப ேய	 ன்றாவ 	பைடவி கமாக	அைமத் க்
ெகாள்ளலாம்	என்ப 	அவன்	தீர்மானமாயி ந்த .	எதிர்த்	தரப் ப்	பைடகேளா
ஐந் 	வி கங்களாக	ஐம்ெப ம்	தைலைமயின்	கீழ்	இயங்கிக்
ெகாண் க்கின்றன	என் 	 மாரபாண் யன்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனிடம்	ேகட் த்
ெதரிந் 	ெகாண் ந்தான்.	ஐந் 	வி கப்	பைடக் ம்	 ன் 	வி கப்	பைடக் ம்
ஏற்றத்	தாழ் 	அதிகம்	தான்.	ஆனா ம்	ேபார்த்	திற ம்,	 ழ்ச்சி	வன்ைம ம்
இ ந்தால்	 ன் 	வி கப்	பைட	வீரர்களால்	ஐந் 	வி கப்	பைட	வீரர்கைள	ஏன்
ெவல்ல	 யா ?	 ம்	என்ேற	நம்பினான்	 மாரபாண் யன்.

பயணம்	வந்த	அ ப்ைப ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	அன்ைறக் ப்	ேபாரிேலேய	தா ம்
களத்தில்	ேதான் வெதன் 	உ தி	ெசய் 	ெகாண்டான்	அவன்.	பாசைறயிேலேய
நாட்கடன்கைள	 த் க்	ெகாண் 	ேபார்க்ேகாலம்	 ண்டான்.	மார்பில்
கவசங்கைள	அணிந்த	ேபா 	பைழய	ேபார்களின்	நிைன க ம்,	ெவற்றி



அ பவங்க ம்	மனக்கண்	 ன்	ேதான்றின.

மரித்	ெதய்வத்ைத ம்,	தன்	அன்ைனைய ம்	நிைனத் 	கண்	இைமகைள	 த்
தியானத்ேதா 	ைக ப்பி	வணங்கினான்.	பட் 	உைற	ேபார்த்த	வட்டத்	தட் ல்
ைவத் ப்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	மரியாைதேயா ம்	பணிேவா ம்	அளித்த
வாைள ம்	ேகடயத்ைத ம்	எ த் க்	ெகாண்ட	ேபாேத	 மாரபாண் யனின்
கரங்கள்	ேபார்த்	 ப்ைப	அைடந் 	விட்டன.	அவன்	உடலி ம்	உள்ளத்தி ம்
வீராேவச	உணர்ச்சி	ெபாங்கி	நின்ற .	பாசைறக் 	ெவளிேய	நின்ற
ஆயிரக்கணக்கான	வீரர்கள்	 மாரபாண் யைனப்	ேபார்க்	ேகாலத்தில்
காண்பதற் க்	காத்தி ந்தார்கள்.

மிக	உயரமான	பட்டத் 	யாைனயின்	பிடரியில்	அம்பாரி	ைவத் ப்	பாசைற	வாயிலில்
ெகாணர்ந் 	நி த்தியி ந்தான்	பாகன்.	அரசேவழமாகிய	அந்தப்	பிரம்மாண்டமான
யாைனயின்	ெபான்	 கபடாம்	ெவயிெலாளியில்	மின்னிற் .	அதற்கப்பால்	 ல்
பி த் 	வரிைச	நி த்தினாற்	ேபால்	 திைரப்	பைடக ம்,	யாைனப்	பைடக ம்
அணிவ த் 	நின்றன.	காலாட்	பைட	வீரர்கள்	பி த்த	ேவள்களின்	 னிகள்	 ரிய
ேநர்க்ேகா 	ேபால்	வரிைச	பிைழயாமல்	ெதரிந்தன.	அதற் ம்	அப்பால்	ேதர்ப்
பைடகள்	நின்றன.	 மாரபாண் யன்	ேபார்க்ேகாலத்ேதா 	பாசைற	வாசலில்	வந்
நின்ற	ேபா 	உற்சாக	ஆரவாரம்	திைச	 க கைளத்	 ைளத்த .

உடனி ந்த	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	பட்டத் 	யாைனயில்	ஏறிக்	ெகாள் மா
ேவண் னான்.	"எனக் 	ஒ 	நல்ல	 திைர	இ ந்தால்	ேபா ேம!	ேபார்க்களத்தில்
இந்த	ஆடம்பரங்கெளல்லாம்	எதற் ?"	என்றான்	 மார	பாண் யன்.

"இளவரேச!	நாைளக் 	உங்கள்	வி ப்பம்	ேபால்	 திைரேயா,	ேதேரா	எ த் க்
ெகாள்ளலாம்.	இன் 	நீங்கள்	யாைனயில்	தான்	களத் க் 	எ ந்த ள	ேவண் ம்.
ெதன்பாண் ப்	பைடக க் ப்	ெபா ப்பான	தைலைமயில்ைல	என்ெறண்ணி
இ மாந் 	கிடக் ம்	நம்	பைகவர்கெளல்லாம்	நீங்கள்	வந் விட்டைதக்	கண்
அதிர்ச்சி	அைடய	ேவண் ம்.	 திைரேயா,	ேதேரா	ைவத் க்	ெகாண்டால்
உங்கைள	யாைனயின்	ேமற்	பார்க்கிற	மாதிரி	அவ்வள 	நன்றாக	அவர்களால்
பார்க்க	 யா .	ேம ம்	உயரமான	இடத்திலி ந் 	தாங்கள்	காட்சியளித் க்
ெகாண்ேடயி ந்தால்	தான்	நம்	வீரர்கள்	பார்த் 	உற்சாகம்	அைடய	 ம்"	என்
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	ேவண் க்	ெகாண்டான்.	 மாரபாண் யனால்	ம க்க

யவில்ைல.	யாைன	ேமல்	ஏறி	அம்பாரியில்	அமர்ந் 	ெகாண்டான்.	மற்றப்	பைட
தன்ைமயாளர்கள்	 திைரகளில்	ஆேராகணித் ச்	 ழ்ந்தனர்.	ேபார்

ெதாடங் வதற் 	அறி றியான	க விகள்	 ழங்கின.	யாைன	ேமல்	அமர்ந்
களம்	ேநாக்கிச்	ெசன்ற	ேபா 	 மாரபாண் ய ைடய	 கத்தில்	வீரம்	விரவிய
ஒ வைக	அழகின்	கம்பீரம்	தவழ்ந்த .	ெதன்பாண் 	வீரர்களின்	ஊக்கம்	அந்த
கத்ைத	அண்ணாந் 	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	நான் 	மடங்காகப்	ெப கிய .



எதிர்ப்பக்கத்தில்	வடதிைசப்	ெப ம்	பைட ம்	ெப 	 ழக்கங்கேளா 	களத்ைத
ேநாக்கிப்	பாய்ந் 	வந் 	ெகாண் ந்த .	ஒன்ேறாெடான் 	 றிக்	கலக்க	வ ம்
இரண் 	கடல்	விளிம் கெளனப்	பயங்கரமாகத்	ேதான்றிய .	பைடகளின்	சங்கமம்,
வீரர்களின்	 ரல்கள்,	வாத்திய	 ழக்கங்கள்,	ஓ ம்	கரி,	பரிகளின்	ஓலம்,	தத்தம்
தரப்பின்	வாழ்த் 	ஒலி	-	எல்லாமாகச்	ேசர்ந் 	களம்	பிரளய	ஓைசயின்	நிைலைய
அைடந்த .	பைடக்	கடல்கள்	ஒன் 	கலந்தன.	ேபார்	ெதாடங்கி	விட்ட .	வழக்கம்
ேபால்	அலட்சியமாகப்	பாசைறகளிலி ந் 	தி ம்பிப்	ேபார்க்களத் க் 	வந்த
வடதிைச	மன்னர்கள்	ஐவ ம்	எதிர்ப்பக்கத்தில்	யாைன	ேமல்	ஆேராகணம்	ெசய்
வ ம்	 மாரபாண் யன்	இராசசிம்மைனக்	கண் 	திைகத்தனர்.	ம ண்ட
கண்களால்	ேசாழன்	ெகா ம்பா ராைனப்	பார்க்க,	அவன்	கண்டன்	அ தைனப்
பார்த்தான்.	கண்டன்	அ தன்	அர ைடயாைனப்	பார்க்க,	அவன்
பர ைடயாைனப்	பார்த்தான்.	ஒ வைர	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்ட	அந்தப்
பார்ைவ,	"இனி	நாம்	அலட்சியமாக	இ ப்பதற்கில்ைல"	என் 	தங்க க் ள்
றிப்பாேலேய	ேபசிக்	ெகாள்வ 	ேபாலி ந்த .	ஒ 	கணம்	தான்	வியப் ,

திைகப் ,	எல்லாம்.	ேபார்க்களத்தின்	பிரளயத் க் 	ந ேவ	ஆச்சரியப்பட் க்
ெகாண் 	நிற்க	ேநரம்	ஏ ?	ேபாைரக்	கவனித் 	அதில்	ஈ பட்டார்கள்	அவர்கள்.
திய	 ணி ம்,	ஊக்க ம்	ெபற்ற	காரணத்தால்	அன்ைறக் ப்	ேபாரில்	ெதன்
பாண் ப்	பைடகளின்	ைககள்	தான்	ஓங்கியி ந்தன.	ம நா ம்	அேத	நிைல.
மாரபாண் யன்	வந்த	 ன்றாவ 	நாள்	காைலப்	ேபார்	ெதாடங் கிற	சமயத்தில்

சக்கேசனாபதி ம்	ஈழ	நாட் ப்	பைடக ம்	வந் 	ேசர்ந் 	ெகாண்டார்கள்.
வடதிைசப்	பைடத்	தைலவர்க க் 	அ 	இரண்டாவ 	அதிர்ச்சியாக	அைமந்த .
ெகாதிப்ேபா 	ேபார்	ெசய்தனர்	அவர்கள்.

தீவிைன	வயத்தால்	அன்ைறக் ப்	ேபார்	 ந்த .	பாசைறக் த்	தி ம் ம்	ேபா
மாரபாண் ய ம்,	சக்கேசனாபதி ம்,	அவர்க ைடய	வீரர்க ம்	ேசார் ம்
யர மாகத்	தி ம்பினர்.	காரணம்...?	அன் 	நடந்த	ேபாரில்	கரவந்த ரத்

அரச ம்,	மாவீர மாகிய	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்	மாண் 	ேபானான்.	எதிர்த்
தரப் ப்	பைடயிலி ந்த	கீைழப்ப ர்க்	கண்டன்	அ தன்	 றி	ைவத் 	எறிந்த
ேவல்	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தனின்	உயிைரக்	 த்த .	சக்கேசனாபதி	தன்
பைடகேளா 	வந் 	ேசர்ந் 	ெகாண் க்காவிட்டால்,	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
மரணத் க் ப்	பின்	தன்னம்பிக்ைகையேய	இழந்தி ப்பான்	 மாரபாண் யன்.
ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தைனய த் 	பாசைறயில்	ப த்த	ப க்ைகயாக	இ ந்த	ேசர
நாட் ப்	பைடத்தைலவ ம்	உயிர்	விட் விட்டான்.	இந்த	இ 	அதிர்ச்சிகளிலி ந் ம்
மீட் ப்	பைடகைளத்	ைதரியப்ப த் வதற்காக	அன் 	இர 	 வ ம்
மாரபாண் ய ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	உறக்கமின்றி	அைலந் 	உைழத்தனர்.

வாட்டமைடந்தி ந்த	கரவந்த ரத் 	வீரர்கைள ம்,	ேசர	வீரர்கைள ம்
ஊக்க ட் வதற்காக	ெப ம்பா பட்டனர்.	ேசார் ம்,	ேசாக ம்	ெகாண் ந்த
பைட	வீரர்க ைடய	பாசைறக் த்	தாேன	நடந் 	ேபாய்த்	ைதரியம்	 றினான்



இராசசிம்மன்.	இவ்வள ம்	ெசய்த	பின்ேப	கலக்கமில்லாமல்	ம நாள்	வி ந்த ம்
களத்திற்	 ந் 	ேபார்	ெசய்ய	 ந்த 	அவர்களால்.	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்தன்
இறந் 	ேபானதால்	பைழயப 	பைடகள்	இரண்ேட	வி கங்களாகக்

க்கப்பட்டன.	அப்ேபா 	சக்கேசனாபதிேய	அவைனக்	கலங்க	ைவக் ம்	அந்தக்
ேகள்விையக்	ேகட் விட்டார்.	"தைலைமேயற்கப்	பைடத்	தைலவர்கள்
இல்ைலெயன் 	ஏன்	பைட	வி கங்கைளக்	 க் கிறீர்கள்?	தளபதி
வல்லாளேதவைன	வரவைழத் 	ெந க்க ையத்	தவிர்க்கலாேம?"	என்
சக்கேசனாபதி	ேகட்டேபா ,	அவ க் 	ம ெமாழி	 ம்	வைகயறியா
தயங்கினான்	அவன்.

"சக்கேசனாபதி!	அைதப்	பற்றி	இப்ேபா 	உங்களிடம்	ேப ம்	சக்தியற்றவனாக
இ க்கிேறன்	நான்.	ஆனால்	நீங்க ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய	சமயம்	வ ம்
ேபா 	அந்தச்	ெசய்திைய	உங்களிடம்	ெசால்ேவன்.	இப்ேபா 	என்ைன
விட் வி ங்கள்"	என் 	பதில்	 றிய	ேபா 	அவரிடம்	ஏேதா	ஒ 	 யரமான
ேவண் ேகாைளக்	ேகட்ப 	ேபான்றி ந்த 	அவன்	 ரல்.

சக்கேசனாபதிக் ம்	அவ க் ம்	இந்த	விஷயத்ைதப்	பற்றிப்	ேபச் 	நடந்த	அன்
இர 	ந யாமத்தில்	எல்ேலா ம்	உறங்கிக்	ெகாண் க் ம்	சமயத்தில்	பாண் ப்
பைடகளின்	பாசைறகள்	இ ந்த	ப தியில்	தி ெரன் 	ஒ 	ெப ங்	 ழப்பம்
உண்டாயிற் .	 க் ரல்க ம்,	 ட்ட மாகச்	சிலர்	தி தி ெவன	ஓ கிற
ஓலி ம்,	தீப்பந்த	ெவளிச்ச மாகக்	கலவரம்	எ ந்த .	சக்கேசனாபதி ம்
மாரபாண் ய ம்	எ ந் 	அ 	என்னெவன் 	பார்ப்பதற்காகச்	ெசன்றனர்.
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மகாமண்டேல வரர்	அந்த	மாதிரித்	தளர்ந் 	ேபசிச்	ேசந்தன்	அதற் 	 ன்
ேகட்டதில்ைல.	கம்பீரத்தின்	சாைய	 ன்றி	 யர	அைமதிேயா 	 ய	சாந்தம்
நில வைத	அந்த	 கமண்டலத்தில்	அன் 	தான்	கண்டான்	அவன்.	 ரிந்
ெகாள்ள	 யாத	 திர்த்தன்ைம	நிைறந்த	அந்தக்	கண்களில்	ஏக்கம்	படர்வைத
தல்	 தலாகச்	ேசந்தன்	பார்த்தான்.	நிமிர்ந் 	அகன் 	நீண் 	ேம ட் ப்	படர்ந்த

அவ ைடய	ெநற்றியில்	ேமதா	கர்வம்	மைறந் 	 க்கங்கள்	ெதரிந்தன.	ேசந்தன்
மனத்தில்	அைதெயல்லாம்	பார்த் க்	காரணமற்ற	பயங்கள்	கிளர்ந்தன.

" வாமி!	இன் 	தங்க ைடய	ேபச் ம்	ேதாற்ற ம்	இதற் 	 ன் 	நான்	காணாத
விதத்தில்	இ க்கின்றனேவ!	என்	மனம்	எைத	எைதேயா	நிைனத் 	அஞ் கிறேத!"
-	 ணிைவ	வரவைழத் க்	ெகாண் 	அவரிடேம	ேகட்டான்.	அவன்	இப்ப க்
ேகட்ட ம்	அவர்	ேந க் 	ேநர்	தி ம்பி	அவ ைடய	 கத்ைதப்	பார்த்தார்!
ெமல்லச்	சிரித்தார்.	வா ய	 ைவக்	காண்ப 	ேபால்	மங்கித்	ெதன்பட்ட 	அந்தச்
சிரிப் .	ேசந்தன்	பயபக்தி டேன	அந்த	 கத்ைத ம்,	அந்தச்	சிரிப்ைப ேம
பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றான்.	ெமல்ல	நடந் 	அ கில்	வந் 	தம்	ெசாந்தக்
ழந்ைத	ஒன்ைறத்	தடவிக்	ெகா ப்ப 	ேபால்	அவன்	 ைக	இ 	ைககளா ம்

வ னார்	அவர்.

"ேசந்தா!	உன்ைனப்	ேபால்	என்னிடம்	நன்றி	வி வாசங்கேளா 	உைழத்த	மனிதர்
ேவ 	யா மில்ைல.	உன்னிடம்	எந்த	அந்தரங்கத்ைத ம்	நான்	மைறக்கக்	 டா .
ஆனா ம்	இப்ேபா 	என்னிடம்	எ ம்	ேகட்காேத...	ேபசாமல்	என் டன்
இைடயாற் 	மங்கலத் க் 	வா."	இந்த	வார்த்ைதகைளச்	ெசால் ம்	ேபா
அவ ைடய	கண்கள்	கலங்கி	ஈரம்	கசிந் 	பளபளப்பைத	அவன்	பார்த் 	விட்டான்.
அைதப்	பார்த்த ம்	ேசந்த ைடய	மனத்ைத	ஏேதா	ஓர்	அவல	உணர் 	இ க்கிப்
பிழிந்த .	அ ைக	வந் 	வி ம்	ேபாலி ந்த .	அரிய	 யற்சியின்	ேபரில்	தன்
உணர்ச்சிகைள	அடக்கிக்	ெகாண் ,	அவேரா 	இைடயாற் 	மங்கலம்	ெசன்றான்.
இைடவழியி ள்ள	ஊர்களிெலல்லாம்	ேபார்க்காலத்தில்	நில ம்	பய ம்,	பரபரப் ம்
நிலவிக்	ெகாண் ந்தன.	ேவளாண்ைமத்	ெதாழில்	சரியாக	நைடெபறவில்ைல.
ஊர்கள்	கலகலப் க்	 ைறந் 	காணப்பட்டன.	பறளியாற்றில்	நீர்	 ைறந் 	காலால்
நடந் 	அக்கைர	ேசர்ந் 	வி மள க் 	ஆழமற்றி ந்த .	கைரேயாரத்
ஆலமரங்களில்	இைலகள்	ப த் ம்,	உதிர்ந் ம்	விகாரமாகத்	ெதன்பட்டன.
ேசாகமயமான	ெபரிய	நிகழ்ச்சி	ஒன் 	வ வதற் 	 ன்	 த்தரங்கில்	அமர்ந்
பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	அைவயினரின்	அைமதி	ேபால	இைடயாற் 	மங்கலம்
தீ ம்,	மகாமண்டேல வரர்	மாளிைக ம்	நிசப்தமாயி ந்தன.



ேசந்த ம்	மகாமண்டேல வர ம்	பறளியாற்ைறக்	கடந் 	இைடயாற் 	மங்கலத்ைத
அைட ம்	ேபா 	நண்பகலாகிவிட்ட .	ெவயில்	நன்றாய்க்	காய்ந்
ெகாண் ந்த .	அம்பலவன்	ேவளாைன ம்,	இரண்ெடா 	காவல்	வீரர்கைள ம்
தவிர	இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.

"ேசந்தா!	இப்ேபா 	இந்த	இடம்	மயானம்	ேபால்	அைமதியாயில்ைல?"	என் 	ஒ
தி சாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	அவர்	ேகட்டார்.	அவன்	அதற் 	என்ன	பதில்
ெசால்வெதன் 	ெதரியாமல்	விழித்தான்.	அந்தச்	சமயத்தில்	அம்பலவன்	ேவளான்
வந் 	அவர்கெளதிேர	வணங்கி	நின்றான்.

"ேவளான்!	நீ	உடேன	அரண்மைனக் ப்	 றப்பட் ப்	ேபா.	அங்ேக	மகாராணிேயா
ழல்வாய்ெமாழி	தங்கியி க்கிறாள்.	நான்	அைழத் 	வரச்	ெசான்னதாக	உடேன

அவைள	அைழத் 	வா"	என் 	மகாமண்டேல வரர்	கட்டைளயிட்டார்.	அவேர
ழல்வாய்ெமாழிைய	மகாராணிேயா 	அரண்மைனக் 	அ ப்பிவிட் 	ஏன்

இப்ேபா 	இவ்வள 	அவசரமாக	அைழத் 	வரச்	ெசால்கிறாெரன் 	விளங்காமல்
ேசந்தன்	திைகத்தான்.	அவர்	கட்டைள	கிைடத்த டன்	ேவளான்	 றப்பட்
விட்டான்.	மகாமண்டேல வரர்	ேசந்தன்	பின்	ெதாடர,	மாளிைகக் ள்	ேபாய்
ஒவ்ேவார்	இடமாக	அன் 	தான்	 திதாகச்	 ற்றிப்	பார்ப்பவர்	ேபால்	 ற்றிப்
பார்த்தார்.	நந்தவனத் க் ப்	ேபாய்	ஒவ்ெவா 	ெச யாக,	ஒவ்ெவா 	மரமாக,
ஒவ்ெவா 	ெகா யாக	நின் 	ேநாக்கினார்.	அவ ைடய	ேநாக்கம்	என்னவாக
இ க் ெமன் 	ேசந்தனால்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	கைடசியாக
இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைகயில்	ேமல்மாடத் 	நிலா	 ற்றத்தில்	உயர்ந்த
இடத்தில்	ஏறி	நான் 	 ற ம்	 ற்றிச்	 ற்றிப்	பார்த்தார்.	அப்ேபா ம்
மகாமண்டேல வரர்	சி 	 ழந்ைத	மாதிரி	கண்கலங்கி	நிற்பைதச்	ேசந்தன்
கண்டான்.	அவனால்	ெபா க்க	 யவில்ைல.	சகலத்ைத ம்	ஆட் ப்	பைடத் க்
ெகாண் ந்த	அந்த	அரிய	மைல	கண்கலங்கி	நிற்பைதக்	காணப்	ெபா க்காமல்,
" வாமி!	ம ப ம்	இப்ப க்	ேகட்பதற்காக	என்ைன	மன்னி ங்கள்.	உங்கள்
ெசயல்கைள	என்னால்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல"	என் 	அ ைகயின்	சாைய
பதிந்த	 ரலில்	ேகட்டான்	ேசந்தன்.	ெம வாகத்	தி ம்பி	அவன்	 கத்ைதப்
பார்த் 	 ன்	ேபாலேவ	சிரித்தார்	அவர்.	"ேசந்தா!	நீ	மிக ம்	நல்லவன்"	என்
அவன்	ேகட்ட	ேகள்விக் த்	ெதாடர்பின்றிப்	பதில்	வந்த 	அவரிடமி ந் .
சிறி 	ேநரத்தில்	இ வ ம்	நிலா	 ற்றத்திலி ந் 	கீேழ	இறங்கி	வந்தனர்.	"ேசந்தா
நீ	ேபாய்	நந்தவனத்திலி ந் 	எத்தைன	வைக	மலர்கள்	இ க்கின்றனேவா
அவ்வளைவ ம்	 டைல	நிைறய	ெகாய் 	ெகாண் 	வா.	நான்	ேபாய்	நீரா
வ கிேறன்"	என் 	 றிச்	ேசந்தைன	நந்தவனத்திற் 	அ ப்பிவிட் 	பறளியாற்ைற
ேநாக்கி	நடந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	 ழந்ைதத்தனமாக	ெவ ேநரம்	 ைளந்
ங்கி	 கி	நீரா னார்.	ஈரம்	 லராத	ஆைடேயா 	இைடயாற் 	மங்கலம்

மாளிைகயிலி ந்த	சிவன்	ேகாயில்	வாயி க் 	வந்தார்.	ேசந்தன்	 டைல	நிைறயப்
பல	நிறப்	 க்கேளா 	எதிேர	வந் 	நின்றான்.	அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண்



ஆலயத் க் ள்	ெசன்றவர்	ெவ 	ேநரமாக	ெவளிேய	வரவில்ைல.	ேமலாைடைய
அைரயில்	பயபக்திேயா 	கட் க்	ெகாண் 	ேகாயி க் ள்	 ைழந் 	எட் ப்
பார்த்தான்	ேசந்தன்.	அங்ேக	கண்ட	காட்சி	அவைன	ெமய்சிலிர்க்க	ைவத்த .
சிவலிங்கத்திற் 	 ன்னால்	மகாமண்டேல வரர்	தியானத்தில்	அமர்ந்தி ந்தார்.
சற்ேற	 க்	 விந்தி ந்த	அவ ைடய	விழிப்	பள்ளங்களிலி ந் 	மாைல
மாைலயாகக்	கண்ணீர்	வ ந் 	ெகாண் ந்த .	தம்	சிரத்ைத	அலங்கரித் க்
ெகாண் ந்த	 ையக்	கழற்றி	மலர்கேளா 	சிவலிங்கத்தின்	பீடத்தில்
இட் ந்தார்	அவர்.	ேசந்தன்	அைதக்	கண் 	ெமய் ம்,	மன ம்	 ைழத் 	உேராம
ளகெமய்தி,	கண்ணீர ம்ப	நின்றான்.	எவ்வள 	ேநரம்	அப்ப ேய	நின்றாேனா
அவன்?	தன்ைன	மறந் 	நின் 	ெகாண்ேட	இ ந்தான்.

மகாமண்டேல வரர்	தியானங்	கைலந் 	எ ந் 	நின்றார்.	அப்ேபா 	தான்	மலர்ந்த
ெசந்தாமைரப்	 ப்ேபால்	அவ ைடய	 கத்தில்	ெதய்விகமானெதா 	ஒளி	மலர்ந்
இலங்கிய .	அந்த	ஒளியின்	மலர்ச்சியில்	அறிவின்	அகங்காரம்	எரிந் 	சாம்பலாகி
விட்ட 	ேபால்	தி நீ 	 லங்கிய 	ெநற்றியில்.

"ேசந்தா!	மகாமண்டேல வரைர,	அேதா	அந்த	இடத்தில்	கழற்றி	ைவத் 	விட்ேடன்.
இனி	என்	தைலயில்	யா ம்	கல்ெலறிய	மாட்டார்கள்"	என் 	சிவலிங்கத்தின்
பீடத்ைத	 ட் க்காட் ச்	ெசான்னார்	அவர்.	அப்ேபா 	அவ ைடய	 கத்தில்
மலர்ந்த	சிரிப்பில்	க ைண	 த்தி ந்த .	ேசந்தன்	ேப ம்	உணர்விழந் 	நின்றான்.

"என்ேனா 	வா!"	என் 	அவைனக்	ைகப்பற்றி	அைழத் ச்	ெசன் 	சிவ
ஆலயத் க் 	 ன்	 றட் ல்	ெகாண் 	ேபாய்	உட்கார	ைவத் விட் த்	தா ம்
எதிேர	உட்கார்ந்தார்.	அப்ேபா 	ஒளி	மங்கி	இ ள்	 ழ	ஆரம்பித்தி ந்த	சமயம்.
காற் 	இதமாகக்	 ளிர்ந் 	வீசிக்	ெகாண் ந்த .	சிவாலயத் க் ள்ளி ந்
அகிற் ைகயின்	மண ம்	மலர்களின்	வாசைன ம்	கலந் 	ெவளிவந் 	பரவின.
அந்த	அற் தமான	 ழலில்	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	 ரல்	ேசந்தைன
ேநாக்கி	ஒலித்த .

"ேசந்தா,	ேகள்!	நீ ம்	உன்	மன ம்	எந்தப்	ேபரறிவின்	 ன்னால்	பணிந் 	வீர
வணக்கம்	ெச த்தி	வ கிறீர்கேளா	அந்த	அறி 	இப்ேபா 	அழிந் 	விட்ட .
அல்ல 	தன்ைன	அழித் க்	ெகாண் 	விட்ட 	என் 	ேவண் மானா ம்
ைவத் க்	ெகாள்.	கயிற்றால்	கட்டப்பட் க்	ைக ம்	கா ம்	ஆ ம்	மரப்பாைவ
கயிற்றின்	இைணப்ப ம்	ேபா 	ஆட்டமற் ப்	ேபாவ 	ேபா ம்	நம்	விைனகளின்
கழி 	காலத்தில்	அறி ம்	மனித க் ப்	பயன்ப வதில்ைல.	இந்த	உண்ைமையத்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	எனக் 	இத்தைன	காலம்	வாழ்ந் 	பார்க்க	ேவண் யி ந்த ,
அப்பா!	அறி 	அளவற் ப்	ெப கிக்	 ர்ைமயா ம்	ேபா 	அைத	நமக்களிக் ம்
ெதய்வத்ைத	ேநாக்கிச்	ெச த் ம்	பக்தியாக	மாற்றிக்	ெகாண் 	விட	ேவண் ம்.
அைத	நான்	ெசய்யத்	தவறி	விட்ேடன்.	கத்திைய	நீட் ப்	பய த் ம்



வழிப்பறியாளைனப்	ேபால்	என்	அறிைவப்	பிறர்	அஞ் ம்	க வியாக்கிேனன்.
அளவற்ற	அறிவின்	 ர்ைமக் 	எதிரிக ம்,	ெபாறாைமப்ப பவர்க ம்
ஏற்படாமலி க்க	ேவண் மானால்	அைதப்	பக்தியாக	மாற்றிக்	ெகாண் 	விட
ேவண் ம்.	நான்	இ மாந் ,	ெசம்மாந் 	திரிந்ேதன்.	என்	கண்	பார்ைவயால்
மனிதர்கைள	இயக்கிேனன்.	நல்விைன	 ைண	நின்ற	வைரயில்	என்	அறி
பயன்பட்ட .	தளபதி ம்,	கழற்கால்	மாறனா ம்	என்	ேமல்	அ ையப்	படத்
ெதாடங் கிற	சமயத்திேலேய	என்	நல்விைனயின்	விைள 	 ன்ற	ஆரம்பித்
விட்ட .

"நான்	சிைறப்ப த்தி	ைவத்த	தளபதி	தப்பி	வந்தான்.	நான்	தந்திரமாக	அடக்க
எண்ணிய	ஆபத் தவிகள்	தைலவேனா 	ேசர்ந் 	ெகாண்டான்.	நான்	மைறக்க
வி ம்பிய	பகவதியின்	மரணத்ைதத்	தளபதி ம்,	ஆபத் தவிகள்	தைலவ ேம
ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண் 	என்	ேமல்	கல்ெலறிந் 	விட் 	ஓ னார்கள்.	உங்கள்
கப்பலில்	உங்கேளா 	தற்ெசயலாக	மா ேவடத்தில்	வந் 	தன்	திமிரால்	இறந்
ேபான	பகவதி	என்	 ழ்ச்சியினால்	ெகால்லப்பட்டாெளன்ேற	தளபதி	நிைனத்
விட்டான்.	என்	நல்விைன	கழிகிற	காலம்	வந்ததனால்தான்	அவன்	மனத்தில்	இந்த
நிைன 	உண்டாயிற் .	இப்ேபா 	அவ ம்	கழற்கால்	மாறனார்	 தலியவர்க ம்
ஒன் 	ேசர்ந் 	என்ைன	அழிக்க	 யன் 	திட்டமிட் க்	ெகாண் ப்பார்கள்.
அைத	எதிர்த் ச்	 ழ்ச்சி	ெசய்ய	என்	அறி க் 	இப்ேபா 	ஆற்றலில்ைல.
நல்விைனப்	பயைன	அ 	இழந் 	விட்ட .	ஒவ்ெவா வ ைடய	அறி க் ம்
'ஆ ழ்'	(வளர்ச்சி),	'ேபா ழ்'	(அழி )	என	இரண் 	நிைலக ண் .	எனக்
இப்ேபா 	ேபா ழ்	நிைல.	என்	அறி 	இனிேமல்	பயன்படா .	என்	 கத்ைத
நிமிர்ந் 	பார்ப்பதற்ேக	பயப்ப கிறவர்கள்,	என்	ெநஞ் க் க்	 றிைவத் க்
கத்திைய	ஓங்க ம்,	தைலயில்	கல்ெலறிய ம்	 ணிந் 	விட்டார்கெளன்றால்,	என்
அறி 	அவர்கைளத்	த க் ம்	நல்விைனத்	 ைணைய	இழந் விட்ட 	என் தான்
ெபா ள்.	அதன்	விைளவாக	இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட் க்ேக	 ன்பங்கைள
வளர்த் 	விட்ேடன்	நான்.	பக்தியாக	மாறாத	காரணத்தால்,	ஞானமாகப்	ப க்காத
இயல்பால்	எத்தைன	பிரிவிைனச்	சக்திகைள	இங்ேக	உண்டாக்கிவிட்ட 	என்
அறி ?	தளபதியின்	 ரட் 	வீரத்ைதப்	ேபாலேவ	என்	 ரட் 	அறி ம்	எவ்வள
ெக தலானெதன்பைத	இன் 	உணர்கிேறன்.	ஆனால்	இ 	காலங்கடந்த	உணர் .
மகாமண்டேல வரர்	என்ற	அந்தப்	பதவிைய	ஏற் க்	ெகாண்ட	காலத்திேலேய
எனக் 	இந்த	உணர் 	இ ந்தி ந்தால்	எவ்வளேவா	பயன்பட் க் ம்.	ஒ க்கம்,
ேநர்ைம,	'அறிவின்	அகந்ைத	அழியாத	ெதய்வபக்தி'	இவற்ைற	ைவத் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	இ வைர	இைடயாற் 	மங்கலத் ச்	சிவன்	ேகாவிலில்	நான்
ெசய்த	அத்தைன	வழிபா ம்	அறிவின்	ஆணவத்ேதா 	ெசய்தைவ.	ஏெனன்றால்
அந்த	வழிபா களின்	ேபா 	நான்	மன கிக்	கண்ணீர்	சிந்தியதில்ைல.	இன்
ெசய்த	வழிபா தான்	உண்ைமயான	வழிபா .	இன்ைறக் 	வ த்த	கண்ணீரில்	என்
அறி க்	ெகா ப்ெபல்லாம்	கைரந் 	விட்ட .	அப்பா!	ஒவ்ெவா
தைல ைறகளி ம்	மனித க் க்	காலங்கடந் 	 த்தி	வ வதால்	தான்	விதியின்



ெவற்றிகள்	அதிகமாகிவி கின்றன.	ேசந்தா!	நான்	ம ப ம்	ஒ 	பிறவி	எ த்தால்
அறிவாளியாகப்	பிறக்க	மாட்ேடன்.	பக்திமானாகப்	பிறப்ேபன்.	பா ம்,	அ ம்,
ெதாண் 	ெசய் ம்	என்ைன	அழித் க்	ெகாண் 	இன்பம்	காண்ேபன்."	இந்தக்
கைடசி	வாக்கியத்ைதச்	ெசால் ம்	ேபா 	இைடயாற் 	மங்கலம்	நம்பியின்	 ரலில்
அ ைக	 றிப்	பாய்ந்த .	 ரல்	த த த் ப்	ேபச் 	தைடப்பட்ட .	இரண்
கன்னங்களி ம்	கண்ணீர்	 த் கள்	உ ண் 	வ ந்தன.

அ வைர	சிைலேபால்	உட்கார்ந் 	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	ேசந்தன்,	வாய்
திறந்தான்.	" வாமி!	இந்த	விநா ேய	தாங்கள்	உத்தர 	ெகா த்தால்	தங்கள்
எதிரிகைள	அழித்ெதாழித் 	விட	என்னாலான	 யற்சிையச்	ெசய்கிேறன்.
தாங்கள்	இப்ப 	ைநந் 	மனம்	 ண்பட் ப்	ேப வ 	நன்றாகயில்ைல!"	இைதக்
ேகட் 	அவர்	பலமாக	வாய்விட் ச்	சிரித்தார்.	"ேசந்தா!	நீ	நன்றி ள்ள	ஊழியன்.
ஆனால்,	என்	எதிரிகளால்	என்ெனன்ன	சீரழி கள்	வரப்	ேபாகின்றன	என்பைத	நீ
உடனி ந் 	காணப்	ேபாவதில்ைல!	அதற் ள்	ஒ 	மாெப ம்	சன்மானத்ைத	-	நீ
கனவி ம்	எதிர்பார்த்திராத	சன்மானத்ைத	உனக் க்	ெகா த் ,	உன்னிடம்	நான்
பட் க் ம்	நன்றிக்	கடைனத்	தீர்த் ,	உன்ைன	இங்கி ந் 	அ ப்பி	வி ேவன்"
என்றார்.

" வாமி!	அப்ப ெயல்லாம்	ெசால்லி	என்	மனத்ைதப்	 ண்ப த்தாதீர்கள்.
நன்றி மில்ைல;	கட மில்ைல.	இந்த	உடல்	உங்க க் ச்	ெசாந்தம்.	உங்க க்ேக
உைழத் ச்	சாவதற் க்	கடைமப்பட்ட "	என் 	உ க்கமாகச்	ெசான்னான்
ேசந்தன்.

"அெதல்லாமில்ைல!	நான்	எைத	உனக் க்	ெகா க்கிேறேனா	அைத	ம க்காமல்
ஏற் க்	ெகாள்கிேறெனன் 	சத்தியம்	ெசய் 	ெகா .	இந்த	நாட்
மகாராணிக் ம்	 மாரபாண் ய க் ம்	 ட	நான்	இவ்வள 	நன்றிக்	கடன்
படவில்ைல.	ஆனால்	உனக் க்	கடன்	பட் க்கிேறன்	ேசந்தா!"	அவர்	 றியைதக்
ேகட் ச்	ேசந்தன்	தயங்கினான்.	அவர்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேம ம்	 றினார்:
"பார்த்தாயா?	என 	நல்விைனப்	பயன்	தீர்கிற	காலத்தில்	நீ	 ட	நான்	ெசால்கிறப
ேகட்க	மாட்ேடெனன்கிறாேய!"

"ஐயா!	 வாமி!	அந்தக்	 ற்றத்ைத	என்	ேமல்	 மத்தாதீர்கள்.	நான்	நீங்கள்
ெகா ப்பைத	ஏற் க்	ெகாள்கிேறன்.	நீங்கள்	ெசால்கிறப ேய	ேகட்கிேறன்.	இ
சத்தியம்!	இ 	சத்தியம்!"	என் 	ைக ப்பிச்	ெசான்னான்	ேசந்தன்.

"சிவன்	ேகாவில்	 றட் ல்	உட்கார்ந் 	என்ைன	வணங்கிக்	ெகாண்ேட	நீ	ெசால் ம்
இந்த	வார்த்ைதகள்	உ திதாேன?	எந்தக்	காரணத் க்காக ம்	நீ	ெகா த்த
சத்தியத்ைத	மீற	மாட்டாேய?"



"என்	ேமல்	இன் ம்	சந்ேதகமா	 வாமி?"	என் 	 றிய	அவைன	விளக்க ேக
ட் க்	ெகாண் 	ேபாய்,	அவன்	 கத்ைத	உற் ப்	பார்த்தார்	அவர்.	சில	விநா கள்

அப்ப ேய	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றவர்,	"ேசந்தா	உன்	சத்தியத்ைத	நம் கிேறன்"
என் 	தீர்மானமான	 ரலில்	ெசான்னார்.

"என்	பாக்கியம்"	என்றான்	ேசந்தன்.	"இப்ேபா 	ேகட் க்ெகாள்!	அதிர்ச்சிேயா
ச்சேமா	அைடயாேத.	நான்	பட்ட	நன்றிக்	கடைனத்	தீர்த் க்	ெகாள்வதற்காக

என்	ெபண்	 ழல்வாய்ெமாழிைய	உனக் க்	ெகா க்கப்ேபாகிேறன்!"

" வாமி!	அபசாரம்...	என்ன	வார்த்ைத	 றினீர்கள்?	மகாமண்டேல வரரின்
ெசல்வப்	 தல்வி	எங்ேக?	இந்த	அ ைம	ஊழியன்	எங்ேக?	நான்	த தியற்றவன்.

பி...	ேம ம்	தங்கள்	அ ைமக்	 மாரி	அல் ம்	பக ம்	 மாரபாண் யனின்
நிைனவிேலேய	ஏங்கிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்"	என் 	அலறிக்	ெகாண்ேட,
ெந ஞ்சாண்கிைடயாக	அவர்	பாதங்களில்	வீழ்ந் 	பற்றிக்	ெகாண்டான்
நாராயணன்	ேசந்தன்.

"அவள்	 மாரபாண் யைனக்	காதலிப்பைத	நான்	அறிேவன்.	ஆயி ம்	என்
வி ப்பம்	அவைள	நீ	ஏற்க	ேவண் ம்	என்ப தான்.	இைத	மாற்ற	 யா .
எ ந்தி !"	சிரித்தவாேற	 றினார்.	அந்தச்	சிரிப் !	அ 	ஊழிக்	காலத்தின்
ன்னைகயா?

-----------	
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வன	ேமாகினி	ேபயைறயப்பட் 	ஓ 	வ கிறவைளப்	ேபால்	ஓ 	வந்தைதக்
கண்ட டன்	மகாராணி,	 ழல்வாய்ெமாழி,	விலாசினி	எல்ேலா ம்	திைகப்ேபா
விைரந் 	வந் 	அவைளச்	 ழ்ந் 	ெகாண்டனர்.

"என்னம்மா?	ஏன்	இப்ப 	நிைலெகட் த்	த மாறி	ஓ 	வ கிறாய்?	என்ன
நடந்த ?"	என் 	அந்தப்	ெபண்ைண	நி த்தி	நிதானப்ப த்தி	விசாரித்தார்கள்,
பவழக்கனிவாய ம்	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்.	பயந் 	ெவளிறிய	கண்	பார்ைவயால்
தன்ைனச்	 ழ்ந் 	நின்றவர்கைள	ஒவ்ெவா வராகப்	பார்த்தாள்	 வன	ேமாகினி.
மகாராணியாைர ம்,	விலாசினிைய ம்	பார்த் 	விட் க்	 ழல்வாய்ெமாழியின்
ேமல்	அவள்	பார்ைவ	தி ம்பிய	ேபா 	அவள்	கண்கள்	 ங்கி	ெவ ப் ப்	படர
கம்	சி த்த .	அவைளப்	பார்க்க	வி ப்பம்	இல்லாதவள்	ேபால்	 கத்ைத	ேவ

பக்கம்	தி ப்பிக்	ெகாண் 	விட்டாள்	 வன	ேமாகினி.

இைதக்	கண் 	 ழல்வாய்ெமாழியின்	உள்ளம்	அவமானப்பட் 	விட்ட 	ேபாலக்
ெகாதித்த .	 வன	ேமாகினி	என்ற	சாதாரணமான	வண்ணமகள்	தன்னிடம்
இப்ப 	நடந் 	ெகாண்டாேள	என் 	ேவதைனயாக	இ ந்த 	அவ க் .
'பகவதிையப்	பற்றி	விசாரித் க்	ெகாண் 	வரப்ேபான	 வன	ேமாகினி
உண்ைமையத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	வந் 	விட்டாேளா?	அதனால்தான்	என்
கத்ைத	இப்ப 	ெவ ப்ேபா 	பார்க்கிறாள்	ேபா ம்!	ஐேயா,	நான்	ஏன்	இந்தச்

சமயத்தில்	இங்ேக	இ க்க	ேநர்ந்த ?	நான்	மைறத் 	ைவத்த	உண்ைம	என்
ன்னாேலேய	ெவளிப்பட் 	என்ைனத்	தைல னிய	ைவக்க	ேவண் மா?'	என்

மனத் க் ள்	எண்ணிப்	பதற்றமைடந்தாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

"வண்ணமகேள!	ஏன்	இப்ப ப்	பதற்ற ம்	பய ம்	அைடந் 	வாய்	ேபசாமல்
நிற்கிறாய்?	நீ	பகவதிையப்	பற்றி	விசாரித் க்	ெகாண் 	வரச்	ெசன்ற	இடத்தில்
என்ன	நடந்த ?	ெசான்னால்தாேன	எங்க க் த்	ெதரி ம்?	ெசால்	அம்மா?"
என் 	மகாராணி	 வன	ேமாகினிையக்	ேகட்டார்.	 வன	ேமாகினி	ெவ ப் ம்
அச்ச ம்	கலந்த	 கபாவத்ேதா 	ம ப ம்	 ழல்வாய்ெமாழிைய	நிமிர்ந்
பார்த்தாள்.	பார்த் விட் 	பதில்	ெசால்லத்	தயங் வ 	ேபால்	நின்றாள்.	இனிேம ம்
தான்	அங்ேகேய	நின் 	ெகாண் ந்தால்	ெவளிப்பைடயாக	அவமானப்பட் த்
தைல னிய	ேநர்ந் 	வி ம்	என் 	அஞ்சினாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

"உள்பக்கம்	ேபாய்விட் 	இேதா	ஒ 	ெநா யில்	வந் 	வி கிேறன்"	என் 	ஏேதா
அவசர	காரியமாகச்	ெசல்கிறவைளப்	ேபால்	ெசால்லிவிட் 	ெமல்ல	ந விச்



ெசன்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	 கத்திேலா,	 ரலிேலா,	தான்	அங்கி ந் 	ெசல்வ
மற்றவர்க க் 	அநாகரிகமாகத்	ேதான்றிவி வதற் ரிய	 றிப்ேப	காட்டாமல்
பாவமாகச்	ெசால்கிறவைளப்	ேபால்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசால்லிவிட்

உட் றமாகச்	ெசன் விட்டாள்	அவள்.	ெசன் விட்டாள்	என் 	 த் ச்	ெசால்வ
தவ .	ெசல்வ 	ேபால்	ேபாக் க்	காட் விட் 	அ ேகயி ந்த	ஒ 	கத க் ப்	பின்
மைறந் 	நின் 	ெகாண்டாள்.	 வன	ேமாகினி	என்ன	ெசால்லப்	ேபாகிறாள்
என்பைதக்	ேகட் 	அறிந் 	ெகாள் ம்	ஆவல்	அவ க் 	இ க் மல்லவா?
ெசவிகைளக்	 ர்ைமயாக்கிக்	ெகாண் 	விநா க் 	விநா 	விைரவாகத்	 க் ம்
ெநஞ்சத்	 ப் டன்	கத 	மைறவில்	நின்றாள்	அவள்.

"இன் ம்	ஏன்	அம்மா	தயங் கின்றாய்?	இைடயாற் 	மங்கலத் ப்	ெபண்
இ க் ம்	ேபா தான்	அவள்	 கத்ைதப்	பார்த் ப்	ேபசக்	 சி	ம ண் 	நின்றாய்?
அவேளா	உள்ேள	ேபாய்விட்டாள்.	பயப்படாமல்	நீ	ெசால்ல	ேவண் யைதச்
ெசால்லலாம்"	என் 	பவழக்கனிவாயர்	 வன	ேமாகினிையத்	 ண் க்	ேகட்டார்.

"ெபண்ேண!	இன் ம்	எங்கள்	ெபா ைமையச்	ேசாதித் க்	ெகாண் 	நிற்காேத!
ெசால்"	என் 	மகாராணி ம்	 ண்டேவ	 வனேமாகினி	வாய்	திறந்தாள்.

"அைத	நான்	எப்ப ச்	ெசால்ேவன்,	ேதவி!	ெசால்வதற்ேக	நாக்	 கிற 	எனக் .
ேகாட்டாற் ப்	பைடத்தளத் க் ப்	ேபாகிற	பாைதயில்	மகாமண்டேல வர க்
எதிராக	கலவரங்க ம்	 ழப்பங்க ம்	நடந் 	ெகாண் க்கின்றன.	அந்தப்
ெபரியவைர ம்	அவைரச்	ேசர்ந்தவர்கைள ம்	பற்றி	மிகக்	ேகவலமான	 ைறயில்
ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	நாராயணன்	ேசந்த ம்	ஈழத் க் ப்
பயணம்	ெசய்த	கப்பலில்	பகவதி ம்	ெசன்றாளாம்.	மகாமண்டேல வரர்	தம் ைடய
ழ்ச்சியால்	அந்தப்	ெபண்	பகவதிைய	ஈழ	நாட் லி ந் 	தி ம்ப	 யாதப

அங்ேகேய	இறக் ம்ப 	ெசய் விட்டாராம்.	தளபதி	வல்லாளேதவைனப்
ேபார்க்களத் க் 	ேபாகக் டாெதன் 	த த் ச்	சிைறப்ப த்தினாராம்.
மகாமண்டேல வர ைடய	காவலிலி ந் 	தப்பித்	தளபதி ம்	ஆபத் தவிகள்
தைலவ ம்	கழற்கால்	மாறனார்	 தலியவர்கேளா 	ேசர்ந் 	ெகாண் 	ஒ 	ெபரிய
கலகக்	 ட்டத்ைதேய	உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.	எங் 	பார்த்தா ம்	 ரட் க்
ெகாள்ைளக்	 ட்டத்ைதப்	ேபால்	ஆ தபாணிகளாகத்	திரிந்
ெகாண் க்கிறார்கள்	அவர்கள்.	நான்	தப்பி	ஓ 	வரத்	ெதய்வம்தான்	 ைண
ரிந்த .	ேபாகிற	வழியில்	இந்தச்	ெசய்திகைளெயல்லாம்	ேகள்விப்பட்ேடன்.
ஆனால்,	இைவ	எவ்வள க் 	உண்ைம	என்ப 	எனக் த்	ெதரியா .	 தலில்
என்னால்	நம்பேவ	 யவில்ைல.	மீண் ம்	மீண் ம்	பலர்	 றக்ேகட்ட	ேபா
நம்பாம ம்	இ க்க	 யவில்ைல.	இந்த	நிைலயில்	கலக்க ற் ப்	பதறி	ஓ 	வந்த
ேபா 	கலகக்காரரிடம்	அகப்பட் க்	ெகாள்ளாமல்	உயிர்	பிைழத் 	வரேவண் ேம
என்ற	பயம்	இங் 	வந் 	ேசர்கிற	வைர	என்ைன	விடவில்ைல.	ஒ 	வழியாக
அரண்மைனக் 	வந் 	உங்களிடேம	நடந்தைதக்	 றிவிட்ேடன்."	ேபசி



ப்பதற் ள்	 வன	ேமாகினிக் 	 ச் 	இைரத்த .	அச்சத்தினா ம்	 ழப்பமான
மன	நிைலயினா ம்	ெசாற்கள்	தைடப்பட் 	உ க் ைலந் 	ெவளிவந்தன.	அவள்
அவ்வா 	ேபசி	நி த்திய	பின்	அங் 	ஒ 	விதமான	அைமதி	நிலவிய .

அவள்	ெசால்லி	 த்த	பின் ம்	சிறி 	ேநரம்	வைர ம்	மகாராணிக் ம்
தியவர்க க் ம்	அவ ைடய	ெசாற்களில்	நம்பிக்ைக	உண்டாகேவ	இல்ைல.

மகாராணி	ேசாகம்	ேதாய்ந்த	 ரலில்	 றலானார்:

"பவழக்கனிவாயேர!	இெதல்லாம்	உண்ைமயாயி க் 	ெமன்ேற	என்னால்
நம்ப யவில்ைலேய?	பகவதி	எப்ேபா 	இலங்ைகக் ப்	ேபானாள்?
மகாமண்டேல வரர்	ஏன்	அவைளக்	ெகால்ல	ஏற்பா 	ெசய்ய	ேவண் ம்?
தளபதிக் ம்	அவ க் ம்	அவ்வள 	ெபரிய	பைகைம	இ ப்பதற் 	ஒ 	காரண ம்
இல்ைலேய?	இந்த	மாதிரிச்	ெசய்திகைளெயல்லாம்	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்
ெவ ப் க்	ெகாண்ட	 ற்றத்	தைலவர்கள்	யாராவ 	ெபாய்யாகத்	திரித்
விட் ப்பார்கேளா?	இ 	என்ன	ெகட்ட	காலம்?	ஒ 	பக்கத்தில்	நாட் ன்
எதிர்காலத்ைதேய	 	ெசய் 	நிர்ணயிக் ம்ப யான	ேபார்	நடந்
ெகாண் க்கிற .	இந்தச்	சமயத்தில்	இன்ெனா 	பக்கத்தில்	இப்ப 	உள்நாட் க்
ழப்பம்	எ ந்தால்	எவ்வள 	ேகவலம்?"

"மகாராணி!	நீங்கள்	 வ 	ேபால்	எனக் ம்	இதில்	நம்பிக்ைக	ஏற்பட	மாட்ேடன்
என்கிற .	பகவதி	ஈழ	நாட் ல்	ேபாய்	மரணமைடந்தி ந்தால்
மாரபாண் ய க் த்	ெதரியாமலா	ேபா ம்?	அவ்வளேவன்?	நம்ேமா 	இங்ேகேய

தங்கியி க் ம்	மகாமண்டேல வரரின்	ெபண்	 ழல்வாய்ெமாழிையக்	ேகட்டால்
எல்லா	விவர ம்	தாேன	ெதரிந் 	வி கிற .	எங்ேக	அந்தப்	ெபண்ைண
உள்ேளயி ந் 	இப்ப க்	ெகாஞ்சம்	 ப்பிட் 	அ ப் ங்கேளன்.	உடேன	விசாரித்
விடலாம்"	என் 	பவழக்கனிவாயர்	 றிய டன்,	"இேதா	நான்	ேபாய்	உடேன
இைடயாற் 	மங்கலத் 	நங்ைகைய	உள்ேளயி ந் 	 ப்பிட் க்	ெகாண்
வ கிேறன்"	என் 	விலாசினி	ெசன்றாள்.	அப்ேபா 	அதங்ேகாட்டாசிரியர்
றினார்:	"மகாராணி!	நம்பிக்ைக	உண்டாவ ம்,	உண்டாகாத ம்	நம்

எண்ணங்களின்	அ ப்பைடையப்	ெபா த்த .	ஆனால்	ெந ப்பில்லாமல்
ைகயா .	ெவளியில்	இவ்வள 	ெபரிய	கலவரம்	எழ	ேவண் மானால்	அதற்
ஏதாவ 	காரணம்	இ க்கத்தான்	ேவண் ம்."

"காரணம்	இ க்கிறேதா	இல்ைலேயா?	இைவெயான் ம்	நல்ல	காலத் க்
அறி றியாகத்	ேதான்றவில்ைல.	மனக்கலக்கம்தான்	அதிகமாகிற "	என்
ெசால்லிப்	ெப ச் 	விட்டார்	மகாராணி.	அந்தச்	சமயத்தில்
ழல்வாய்ெமாழிையத்	ேத க்	ெகாண் 	உள்ேள	ெசன்றி ந்த	விலாசினி	தி ம்பி

வந்தாள்.



"மகாராணி!	இைடயாற் 	மங்கலத் 	நங்ைகையக்	காணவில்ைல.	அேநகமாக
அரண்மைனயின்	எல்லாப்	ப திகளி ம்	 ற்றிப்	பார்த் 	விட்ேடன்.	எங்ேக
ேபானாெளன் 	ெதரியவில்ைல"	என் 	தி ம்பி	வந் 	விலாசினி	 றிய	ேபா
எல்லா ம்	அதிர்ச்சிக் ள்ளானார்கள்.

"உள்ேள	ெசன் 	வ கிேறன்	என் 	ேபானவள்	அதற் ள்	எங்ேக	ெசன் 	விட
ம்?	நன்றாகத்	ேத ப்	பா ங்கள்.	அரண்மைனக் ள்ேள	தான்	எங்காவ

இ ப்பாள்!"	என்றார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.	அவர்கள்	இவ்வா 	திைகத் க்
ெகாண் ந்த	சமயத்தில்	அரண்மைனயின்	பிரதான	வாயிலான	பராந்தகப்
ெப வாயிைலக்	காக் ம்	காவலர்களில்	ஒ வன்	அங் 	வந் 	வணங்கி	நின்றான்.
அவன்	மகாராணிைய	ேநாக்கிக்	 றினான்:

"சற் 	 ன்	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	அம்பலவன்	ேவளான்	என்ற	படேகாட்
மகாமண்டேல வரரின்	 தல்வியாைரச்	சந்தித் 	ஏேதா	 க்கியமான	ெசய்தி
ெதரிவிக்க	ேவண் ெமன	அவசரமாக	வந்தான்!	நான்	அவைன	உள்ேள
அ ப் வதற் த்	தயங்கிக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	மகாமண்டேல வரரின்
தி ப் தல்வியாேர	அந்தப்	பக்கமாக	வந் 	விட்டார்கள்.	சந்தித் ப்	ேபசிக்
ெகாண்ட ம்	அவசரமாக	இைடயாற் 	மங்கலம்	ேபாவதாகத்	தங்களிடம்
றிவி மா 	என்னிடம்	ெசால்லிவிட் ச்	ெசன் 	விட்டார்கள்	இைடயாற்

மங்கலத் 	நங்ைக"	என் 	ெதரிவித் விட் க்	காவலன்	ேபாய்விட்டான்.

"மகாராணியாைரச்	சந்தித் 	விைடெபற் க்	ெகாள்ளாமல்	ேபாவதற் 	அவ்வள
அவசரமான	காரியம்	என்ன	தான்	வந் 	விட்டேதா?	இ ந்தா ம்	இைடயாற்
மங்கலத் 	நங்ைகக் 	இவ்வள 	அலட்சியம்	ஆகா !"	என் 	உதட்ைடக்	க த் க்
ெகாண் 	ெசான்னாள்	விலாசினி.

"பரவாயில்ைல!	அ 	அந்தப்	ெபண்ணின்	 பாவம்.	அைதப்	பற்றி	நான்	இப்ேபா
கவைலப்படவில்ைல.	 வன	ேமாகினி	வந் 	ெதரிவித்த	ெசய்திகள்
உண்ைமதானா?	என்பைத	உ திப்	ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	எல்லாவற்ைற ம்
ேகட் 	என்	மனம்	ஒேரய யாகக்	கலங்கிப்	ேபாயி க்கிற .	ேபார்க்களத்திலி ந்
ஒ 	தகவ ம்	இல்ைல.	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ச்	ெசன் விட் க்	 ய
விைரவில்	அரண்மைனக் 	வந் 	வி வதாகச்	ெசால்லிச்	ெசன்ற
மகாமண்டேல வரைர	இன் ம்	காேணாம்"	என் 	மகாராணி
வானவன்மாேதவியார்	 றினார்.

"மகாராணிக் 	அந்தக்	கவைல	ேவண்டாம்.	 வன	ேமாகினி	 றியைவ
உண்ைமயா,	இல்ைலயா	என்பைத	இன் 	மாைலக் ள்	நா ம்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்
பிரா ம்	விசாரித் க்	 றிவி கிேறாம்"	என் 	உ தி	ெதரிவித்த	பவழக்கனிவாயர்
ஆசிரியைர ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	அப்ேபாேத	ெவளிக்	கிளம்பினார்.	ஒ



நிைனவி ம்	மனம்	பதியாமல்	அவர்கள்	உண்ைமைய	விசாரித் க்	ெகாண்
தி ம் ம்	ேநரத்ைத	எதிர்பார்த் க்	காத்தி ந்தார்	மகாராணி.	விலாசினி ம்	 வன
ேமாகினி ம்	உடனி ந் 	ஆ தல்	ேதான்றப்	ேபசிக்	ெகாண் ராவிட்டால்	அன்ைறய
தினம்	மகாராணிக் த்	தன்	நிைன 	த மாறிப்	பித் ப்	பி த்தி க்கலாம்.	அந்த
அள க் 	மனம்	 ழம்பியி ந்த .

அந்தி	மயங்கிய	சிறி 	ேநரத் க் ப்	பின்	பவழக்கனிவாய ம்,
அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்	தி ம்பி	வந்தார்கள்.	அவர்கள்	என்ன	 றப்
ேபாகிறார்கேளா	என் 	அறியப்	பைத	பைதத் க்	ெகாண் ந்த 	மகாராணியின்
ெநஞ்சம்.	தி ம்பி	வந்தவர்களின்	 கத்தில்	மகிழ்ச்சிேயா,	மலர்ச்சிேயா
ெதன்படவில்ைல.	வாட்டேம	மி ந்தி ந்த .

"மகாராணி!	காைலயில்	 வன	ேமாகினி	வந் 	 றியவற்றில்	ெபாய்	எ ம்
இல்ைல.	எங் 	பார்த்தா ம்	மகாமண்டேல வர க் 	எதிராகக்	கலகம்
விைளவிப்பதற் ப்	பலர்	 றப்பட் க்கிறார்கள்.	கழற்கால்	மாறனார்	 தலிய
ற்றத்	தைலவர்க ம்,	தளபதி ம்,	ஆபத் தவிகள்	தைலவ ம்,	இந்தக்	கலகக்
ட்டத் க் 	 தன்ைமயாளர்களாயி க்கிறார்கள்.	தளபதியின்	தங்ைக	ஈழ

நாட் ல்	இறந்த 	உண்ைமதானாம்.	அதற் ம்,	தளபதி	ேபார்க்	களத் க் ப்	ேபாய்த்
தைலைம	தாங்கிப்	ேபார்	ெசய்ய	 யாமற்	ேபானதற் ம்	மகாமண்டேல வரரின்
ழ்ச்சிதான்	காரணெமன் 	எல்ேலா ம்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்"	என் 	அவர்கள்
றினார்கள்.

"ெபாய்!	 ப்	ெபாய்!	நான்	இவற்ைற	நம்பேவ	மாட்ேடன்.	அவர்	அப்ப க்கற்ற
ேநர்ைமயாளர்"	என் 	ஆேவச ற்றவர்	ேபால்	 ச்சலிட்டார்	மகாராணி.	மற்றவர்கள்
அவரிடம்	என்ன	ெசால்வெதன் 	 ரியாமல்	வாயைடத் ப்	ேபாய்த்	திைகத்
நின்றார்கள்.

மகாராணிேய	மீண் ம்	ேபசினார்.	"நான்	இப்ேபாேத	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்
றப்பட் ப்	ேபாகிேறன்.	அவைரப்	பார்த் க்	ேகட்கிேறன்.	அப்ேபாதாவ 	உண்ைம
ெதரிகிறதா,	இல்ைலயா	என் 	பார்க்கிேறன்."

"எங் ம்	கலகக்காரர்கள்	ஆ தங்கேளா 	திரிகிற	இச்சமயத்தில்	தாங்கள்	தனிேய
இைடயாற் 	மங்கலம்	 றப்ப வ 	 டா "	என் 	எல்ேலா ைடய	 ரல்க ம்
ஒன்றாக	எ ந் 	ஒலித் 	மகாராணிையத்	த த்தன.	மகாராணி	அைதக்
ேகட்கவில்ைல.	ம நாள்	ெபா 	 லர்ந்த ம்,	 வன	ேமாகினிைய	உடன்
அைழத் க்	ெகாண் 	சிவிைகயில்	இைடயாற் 	மங்கலம்	 றப்ப வதற் 	உ தி
ெசய் 	ெகாண் 	விட்டார்	அவர்.	அந்தப்	பி வாதத்ைத	எப்ப த்	த ப்பெதன்
ெதரியாமல்	ஆசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்,	விலாசினி ம்	அஞ்சிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	இவர்கைளெயல்லாம்	இேத	நிைலயில்	விட் 	விட்



ம ப ம்	ேபார்க்களத் க் ச்	ெசன்றால்,	அங்ேக	 மாரபாண் யனின்	நிைலையப்
பற்றிய	விவரங்கைள	அறிந் 	ெகாண் 	விடலாம்.

நள்ளிரவில்	பைடவீரர்களின்	பாசைறகள்	இ ந்த	ப தியில்	கலவர ம்	 ழப்ப ம்
எ ந்ததாகச்	ெசன்ற	ப தியில்	 றிப்பிட் ந்ேதாம்	அல்லவா?	"பைட
வீரர்க க் ள்	ஏதாவெதா 	சாதாரணமான	தகரா 	உண்டாயி க்கலாம்.	அைத
நாமி வ ம்	ேபாய்	உடேன	தீர்த் 	விடலாம்"	என் 	தங்க க் ள்	ெசால்லிக்
ெகாண் 	எ ந் 	ெசன்ற	 மார	பாண் ய ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	அங்ேக	ேபாய்ப்
பார்த்த டன்	தி க்கிட்டார்கள்.

பைட	வீரர்களல்லாத	ெவளி	மனிதர்கள்	பாசைறப்	ப திகளில்	வந் 	வீரர்கைளக்
ட்டம்	 ட் 	ஏேதேதா	 றி	மனத்ைத	மாற்றிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.
மாரபாண் ய ம்,	சக்கேசனாபதி ம்	அந்த	இடத்ைத	அ கிய டன்	ஒேர

எதிர்ப் க்	 ரல்களாக	எ ம்பின.

"மகாமண்டேல வரரின்	 ழ்ச்சிக க் 	அ பணியமாட்ேடன்"	என்ற 	ஒ 	 ரல்.

"தளபதி	வல்லாளேதவர்	வராவிட்டால்	நாைளயிலி ந் 	களத்தில்	இறங்கிப்	ேபார்
ெசய்ய	மாட்ேடாம்!"	என்ற 	மற்ெறா 	 ரல்.	ெதாடர்ந் 	அேத	இரண் 	எதிர்ப்
வாக்கிய	ஒலிகள்	 ற் க்கணக்கில்	ெப கி	ஒலித்தன.	எந்தக்
காரியங்க க்காகப்	பயந் 	மகாமண்டேல வரர்	தன்னிடம்	வாக் திகள்
வாங்கினாேரா	அைவ	பயனில்லாமற்	ேபாய்விட்டைதக்	 மாரபாண் யன்	அந்த
நள்ளிரவில்	அங் 	கண்டான்.
-----------	
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ேசந்தன்	மகாமண்டேல வரரின்	கால்களில்	வி ந் 	ெகஞ்சிப்	பார்த்தான்;
கதறினான்.	அ 	அலறினான்.	ெதா 	 லம்பினான்.	" வாமி!	நான்	ஒ
வைகயி ம்	தங்கள்	 மாரிக் த்	த தியற்றவன்.	அழ ம்,	இளைம ம்	நிைறந்த
தங்கள்	ெபண்ணின்	இன்பக்	கன கள்	என்னால்	சிைதயக்	 டா "	என்ெறல்லாம்
அவன்	 றிய	வார்த்ைதகைள	அவர்	காதில்	வாங்கிக்	ெகாள்ளேவ	இல்ைல.

"அதிகம்	ேபசாேத!	நீ	எனக் ச்	சத்தியம்	ெசய் 	ெகா த்தி க்கிறாய்.	நான்
ெகா ப்பைத	வாங்கிக்	ெகாண் 	தான்	ஆகேவண் ம்.	என்	ெபண்ணின்
ைககைள	ஒ 	நாட் ன்	இளவரசனிடம்	பி த் க்	ெகா ப்பைத	விட	உனக் க்
ெகா ப்பதில்	ஆயிரம்	மடங் 	இன்பமைடகிேறன்	நான்.	ஒ 	காரியத்ைத
இப்ப த்தான்	ெசய்ய	ேவண் ெமன் 	நான்	தீர்மானித் க்	ெகாண்ட	பின்	மாற்றேவ
மாட்ேடன்!	எனக்காக	நீ	இன் 	வைர	அ ைம	ேபால்	உைழத்தி க்கிறாய்.
ெபா ைள	வாரிக்	ெகா த் 	மட் ம்	ஈ 	ெசய்ய	 யாத	நன்றி	இ "	என்றார்
மகாமண்டேல வரர்.

ேசந்தன்	அதற் 	ேமல்	அவ ைடய	கட்டைளைய	ம த் ப்	ேப ம்	சக்தி	இழந்தான்.
சிவன்	ேகாவில்	 றட் ல்	ஒ 	 ண் ல்	கல்ேலா 	கல்லாகச்	சைமந் 	ேபாய்
உட்கார்ந் 	விட்டான்.	தாங்கிக்	ெகாள்ள	 யாத	ேசாதைனையத்	தாங்கிக்
ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ேற	அந்த	இர 	அவன்	வாழ்வில்	இப்ப 	ஒ 	மாற்றத்ைதக்
ெகாண் 	வந் 	ேசர்த்ததா?	தங்கத் க் 	இ ம்பால்	 ண்	பி க்கிற 	ேபால்
ெசல்வச்	ெச க் டன்	 ய	இ மாப் 	நிைறந்த	 ழல்வாய்ெமாழிக் த்	தான்
த தியற்றவன்	என்ப 	ேதான்றித்	ேதான்றி	நிைன 	ெந ப்பாக	அவன்
உள்ளத்ைத	வாட் ய .	'ெசழிப் ம்,	ெகாழிப் மாக	உயர்ந் 	நிற் ம்	தங்கச்	சிைல
ேபான்ற	 ழல்வாய்ெமாழி	எங்ேக?	ேநற் 	வைர	அவைள	இைடயாற் 	மங்கலத்
இளவரசியாகக்	க தி	ஊழியைனப்	ேபால்	பணி ரிந்த	நான்	எங்ேக?	அவேளா
நாேனா	இப்ப 	ஒ 	நிைனைவக்	கனவில்	 ட	நிைனத்தி க்க	 யாேத!
மகாமண்டேல வரர்	ஏன்	இப்ப ப்	பி வாதமாகச்	ேசாதைன	ெசய்கிறார்'	என்
எண்ணியவாேற	ெந ேநரம்	இ ந் 	ேபாய்	உட்கார்ந்தி ந்தான்.	இர 	நீண்
வளர்ந்த .	ேசந்தன்	கண்கைளக்	கசக்கி	விட் க்	ெகாண் 	இ ளில்	எதிேர
பார்த்தான்.	மகாமண்டேல வரர்	உட்கார்ந்த	இடத்திேலேய	 ணில்	சாய்ந்தி ந்தார்.
கண்கள்	 யி ந்தன.	ம டத்ைத	எ த்த	பின்	அன் 	அந்த	மனித ைடய
கத்தில்	அவ்வள 	அைமதி	எவ்வா 	வந் 	ெபா ந்தியெதன் 	வியந்தான்

ேசந்தன்.	அந்த	ஒேர	நாளில்,	ஒ 	சில	நாழிைககளில்	அவர்	கிரங்கி	இைளத் த்
தளர்ந் 	விட்ட 	ேபால்	அவ ைடய	ேதாற்றம்	காட்சியளித்த .	உள்ேள	எரிந்
ெகாண் ந்த	சிவன்	ேகாவில்	விளக்கின்	மங்கலான	ஒளியில்	 ணில்



சாய்ந்தி க் ம்	அந்த	அறி 	மைலைய	இைமயாமல்	பார்த்தான்	அவ ைடய
அந்தரங்க	ஊழியன்.	அவர்	உணேவ	உட்ெகாள்ளவில்ைல	என்ற	நிைன 	அவ க்
ஏற்பட்ட ம்	பரபரப்ேபா 	எ ந் 	அ கிற்	ெசன் ,	" வாமி!"	என் 	ெமல்லக்
ப்பிட்டான்.	அவர்	கண்	விழித் ,	"என்ன	ேவண் ம்,	ேசந்தா?"	என்
ன்னைகேயா 	ேகட்டார்.

"தாங்கள்	சாப்பிட	ேவண் ம்."

"ேசந்தா!	நம் ைடய	வள் வர்	ெப மான்	இந்தச்	சமயத்தில்	நான்	நிைனத் ப்
பார்ப்பதற்ெகன்ேற	ஓர்	அழகான	 றைள	எ திவிட் ப்	ேபாயி க்கிறார்."

"என்ன	 றள்	 வாமி,	அ ?"

"'ம ந்ேதாமற் 	ஊேனாம் ம்	வாழ்க்ைக	ெப ந்தைகைம
பீடழிய	வந்த	இடத் '

என்ப 	தான்	அப்பா	அந்தக்	 றள்.	இனிேமல்	நான்	சாப்பி கிற	சாப்பா 	அ த்த
பிறவியில்	இ க் ம்.	என்ைனத்	ெதாந்தர 	ெசய்யாேத.	நீ	ேபாய்ப்	ேபசாமல்

ங் ."

ேசந்தன்	இைதக்	ேகட் ப்	ெபா க்க	 யாமல்	அ விட்டான்.

"அழாேத!	நீ	ஏன்	அ கிறாய்?	ஆயிரக்கணக்கான	ப க்க க் 	ந ேவ	தன்
தாய்ப்	ப ைவ	இனம்	கண் 	அைட ம்	கன் க்	 ட் 	ேபால்	விைனப்	பயன்
யாைர ம்	தவறவிடா .	ேமேல	வீசி	எறியப்பட்ட	ெபா ள்	கீேழ	வீழ்ந் தான்	ஆக
ேவண் ம்.	இ வைரயில்	நல்விைனகள்	என்ைன	ேமேல	வீசி	எறிந்தி ந்தன.	நான்
உயர்ந்த	நிைலயில்	இ ந்ேதன்.	இப்ேபா 	அைவ	ைகவிட் 	விட்டன.	அதனால்	நான்
வீழ்ந் 	விட்ேடன்."

" வாமி!	இப்ப ெயல்லாம்	ேபசாதீர்கள்.	நீங்கள்	ேபசப்	ேபச	எனக் 	அ ைக
றிக்	ெகாண் 	வ கிற ."

"தான்	அறி ன்	உலகத் க் த்	தன்	அ பவ	உண்ைமகளில்	 ந்தவற்ைற
ெமாழிந் 	விட் ப்	ேபாவ 	நம்	தமிழ்நாட் 	மர 	அப்பா!	அைதப்	'ெபா ள்ெமாழிக்
காஞ்சி'	என்பார்கள்.	இ வைரயில்	நான்	 றியவற்ைறெயல்லாம்	அப்ப ப்பட்ட
வைகயில்	ஏற் க்	ெகாள்.	ேபா!	நீ	ேபாய்த்	 ங் !	என்ைனக்	ெகாஞ்சம்
தனிைமயில்	 ழ்க	வி ."

ேசந்தன்	எ ந் 	ேபானான்.	 க்கம்	வரக் ய	நிைலயா	அ ?	அத்தைன



ஆண் களாக	அந்த	ேமைதயின்	நிழலில்	வாழ்ந்த	வாழ்க்ைகைய	மனத்தில்	அைச
ேபாட் க்	ெகாண்ேட	 ண் லில்	வி ந் 	கிடந்தான்	அவன்.	கண்ணீர்,	ேகாவில்
றட்ைட	ஈரமாக்கிய .

வி ந்த .	 தல்	நாள்	மாைல	ெசய்த 	ேபாலேவ	பறளியாற்றில்	ேபாய்	ெந ேநரம்
நீரா விட் 	ஈர	உைடேயா 	வந்தார்	மகாமண்டேல வரர்.	பிற 	சிவன்	ேகாவி ள்
ேபாய்த்	தியானத்தில்	அமர்ந்தார்.	ேசந்த ம்	நீரா விட் 	அவ க் ப்	 க்ெகாண்
வந் 	ெகா த்தான்.	அவர்	அதிகம்	ேபசிக்	ெகாள்ளவில்ைல.	ேசந்தைன	ஓைல ம்
எ த்தாணி ம்	ெகாண் 	வரச்	ெசான்னார்.	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்தான்.	ஏேதா
எ தத்	ெதாடங்கினார்.

கதிரவன்	ேமற்ேக	சாய்கிற	ேநரத் க் 	 ழல்வாய்ெமாழிேயா 	அம்பலவன்
ேவளான்	அங்ேக	வந் 	ேசர்ந்தான்.	வ கிற	ேபா 	இ வ ேம	ெபரிய	அளவில்
பதற்ற ம்	பரபரப் ம்	அைடந்தி ந்தனர்.

" வாமி!	தளபதி ம்	கழற்கால்மாறனா ம்,	ஒ 	ெபரிய	கலகக்	 ட்டத்ைதக்
ட் க்	ெகாண் 	இைடயாற் 	மங்கலத்ைத	ேநாக்கி	ெவறிேயா 	தாக் வதற்

ஓ 	வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	நா ம்	தங்கள்	 தல்வியா ம்	அவர்களிடம்
அகப்படாமல்	இங் 	வந் 	ேசர்ந்தேத	ெதய்வத் ைணயால்தான்"	என்
அம்பலவன்	ேவளான்	 றியைதக்	ேகட் 	மகாமண்டேல வரர்	அதிர்ச்சியைடந்
விடவில்ைல.

"நான்	எதிர்பார்த்த தான்.	வரட் ம்,	விைரவாக	வரட் ம்"	என்
சர்வசாதாரணமாகப்	 ன் வேலா 	பதில்	ெசான்னார்	அவர்.	"அப்பா
மகாராணிக் க்	 ட	இெதல்லாம்	ெதரிந் 	விட்ட .	 வன	ேமாகினி	என்ற	பணிப்
ெபண்	ேபாய்ப்	பார்த் க்	ெகாண் 	வந் 	 றினாள்"	என் 	 ழல்வாய்ெமாழி
ெசான்னேபா ம்	வியப்பைடயவில்ைல	அவர்.

"ெபண்ேண!	உலகம்	 வ ம்	ெதரியட் ம்.	ெதரிய	ேவண் ய தாேன?
மைறப்பதற் 	இனி	என்ன	இ க்கிற ?	நான்	இப்ேபா 	ப கிற	கவைலெயல்லாம்
ஒன்ேற	ஒன் தான்!	அைதப்	ேபாக் வ 	உன்	ைகயில்	இ க்கிற !"	என் 	தம்
ெபண்ணிடம்	ெசால்லிவிட் 	அ கிலி ந்த	ேசந்தைன ம்,	அம்பலவன்
ேவளாைன ம்	சிறி 	ெதாைல 	விலகிப்	ேபாய்	இ க் மா 	 றிப் க்	காட் னார்;
அவர்கள்	ெசன்றார்கள்.

"நான்	என்ன	அப்பா	ெசய்ய	ேவண் ம்!"	என் 	ேகட்டாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

"எனக்காக	நீ	மகத்தான	தியாகம்	ெசய்ய	ேவண் ம்	மகேள!"



ழல்வாய்ெமாழி	கண்களில்	நீர்	அ ம்ப	ம ண் 	தயங்கி	நின்றாள்.	ம டமிழந் ,
கம்பீரமற் ச்	சாதாரண	மனிதைரப்	ேபால்	சிவன்	ேகாவிலில்	கிடக் ம்	தந்ைதையக்
கண் 	பிைழயப்	பிழியக்	கண்ணீர்ச்	சிந்தி	அழேவண் ம்	ேபாலி ந்த
அவ க் .

"என்னம்மா	அப்ப 	என்ைனப்	பார்க்கிறாய்?	இந்த	இரண் 	 ன் 	நாட்களில்	நான்
இவ்வள 	இைளத் ப்	ேபாய்விட்ேடேன	என் 	தாேன	பார்க்கிறாய்?	ேபாகட் ம்;
என்	இைளப்ைபக்	கண் 	நீ	வ ந்த	ேவண்டாம்.	நான்	ேகட்டதற் 	ம ெமாழி
ெசால்!"

"நான்	எைதத்	தியாகம்	ெசய்ய	ேவண் ம்,	அப்பா?"	 ழல்வாய்ெமாழியின்	 ரலில்
யரம்	கரகரப்பைடந் 	ஒலி	மங்கிய .

"நான்	ஒ 	மனித க் த்	தவிர்க்க	 யாதப 	கடன்பட் க்கின்ேறன்,	மகேள!
அந்தக்	கடைன	உன்	தியாகத்தால்	தீர்க்க	ேவண் ம்.	ெசல்வச்	ெச க்ேகா
வளர்ந் 	விட்ட	உனக் 	மற்றவர்கைள	அதிகாரம்	ெசய்ய ம்,	ஆள ம்
ஆட்ப த்த ம்	தான்	ெதரி ம்.	ஆனால்	இன் 	ெதாடங்கி	நீ	இன்ெனா வ க்
ஆட்பட் 	அடங்க	ேவண் ய	காலம்	வந் 	விட்ட .	என் ைடய	அறிவின்	அகந்ைத
அழிந் 	விட்ட .	அ 	ேபாலேவ	உன் ைடய	அன்பின்	அகந்ைத ம்	அழிய
ேவண் ய தான்.	ெசல்வம்,	ெச க் ,	பி வாதம்,	 ரண் 	இவற்ைறெயல்லாம்
மறந் விட்டால்தான்	நான்	 கிற	தியாகத்ைத	நீ	ெசய்ய	 ம்	அம்மா?"

"உங்க க்காக	எைத	ேவண் மானா ம்	ெசய்யக்	காத்தி க்கிேறன்	அப்பா!"

"இப்ேபா 	ெசான்ன	வார்த்ைத	ெமய்தாேன	மகேள?	எனக்காக	எைத ம்
ெசய்வாய்	அல்லவா?"

தந்ைதயின்	இந்தக்	ேகள்விையச்	ெசவி ற்ற ம்	 ழல்வாய்ெமாழி	வி ம்பேலா
அழத்	ெதாடங்கிவிட்டாள்.	"நான்	எப்ேபா 	அப்பா	உங்கள்	ெசால்ைல
மீறியி க்கிேறன்?	என்ைனத்	தி ம்பத்	தி ம்பக்	ேகட்கிறீர்கேள?"	என் 	அவள்
அ ைகக்கிைடேய	ேகட்ட	ேபா 	அவர்	சிரித் க்	ேகாண்ேட	ெசான்னார்:

"அப்ப யானால்	ேகள்!	இந்தக்	கணேம	 மாரபாண் யைனப்	பற்றிய	உன்
கன கைள	அழித் 	வி .	தன்	வாழ்நாளில்	எனக்காகேவ	தன்ைன
அ ைமயாக்கிக்	ெகாண் 	உைழத்த	இந்த	நன்றி ள்ள	மனிதன்	ேசந்தைன
மணந் 	ெகாண் 	அவேனா 	ெசல்;	இ 	என்	கட்டைள?"

"அப்பா...!"	என் 	அலறினாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அதற் 	ேமல்	வார்த்ைதகேள
எழவில்ைல	அவ க் .	அப்ப ேய	மின்னற்ெகா 	ேபால்	 ண் 	அவர்	கால யில்



வி ந்தாள்	அவள்.	'ேகா'ெவன் 	கதறிய த	மகளின்	தவிப் 	அவர்	மனத்ைத
மாற்றவில்ைல.	"அப்பா	என்ைனக்	ெகான் 	வி ங்கள்.	என்னால்	இந்தத்
தியாகத்ைதச்	ெசய்ய	 யா "	என் 	அவள்	கதறிய	ேபா 	அவர்	ஒவ்ெவா
வார்த்ைதயாக	ேயாசித் ப்	ேப பவர்	ேபால்	அவைளத்	 க்கி	நி த்தி	 கத்ைதப்
பார்த் க்	ெகாண்ேட	ேபசினார்.

"உன்ைன	ஏன்	ெகால்ல	ேவண் ம்	அம்மா?	என்ைனக்	ெகான் 	ெகாள்கிேறன்
நான்.	ெசான்ன	வார்த்ைதையக்	ேகட்காத	ஒ 	 ரட் ப்	ெபண்ைணப்
ெபற்றதற்காக	என்ைன	நாேன	ெகான் 	ெகாள்கிேறன்.	தியாகம்	ெசய் 	 கழ்
ேத க்	ெகாள் ம்	உயர்ந்த	பண் ள்ள	மகைள	நான்	ெபறவில்ைல	ேபாலி க்கிற .
ெகா த் 	ைவத்த தாேன	கிைடக் ம்?	நீ	ேபா.	உன்	வி ப்பம்	ேபால	வா !"	என்
ெசால்லிவிட் 	ேமலாைடயால்	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	தி ம்பி	நடந்தார்
அவர்.	நைட	தள்ளா த்	 வண்ட .

"நில் ங்கள்."

நடந் 	ெசன்றவர்	நின் 	தி ம்பிப்	பார்த்தார்.	 ழல்வாய்ெமாழிதான்
ப்பிட் ந்தாள்.	அ கில்	வந் 	நின் 	தந்ைதயின்	 கத்ைதேய	பார்த்தாள்

அவள்.	விநா கள்	உணர்ச்சிகளில்	கைரந் 	ெகாண் ந்தன.	அவர்	 கத்ைத ம்
கண்கைள ம்	பார்க்கப்	பார்க்க	அவள்	மனத்தில்	கல்லாக	இ ந்த	ஏேதா	ஓர்
உணர்வின்	இ க்கம்	இளகி	ெநகிழ்ந்த .	அ த்த	கணம்	அ க் த்
ைடக்கப்பட்ட	கண்ணா ேபால்	அவள்	 கபாவம்	 னிதமானெதா 	மா தல்

அைடந்த .	கண்களில்	உ தியான	ஒளி	வந் 	 	ெகாண்ட .

"அப்பா!	நான்	ேசந்தைன	மணந் 	ெகாள்கிேறன்"	என் 	திடமான	 ரலில்
ெசான்னாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.	அவர்	ஆச்சரியத்ேதா 	 கமலர்ந் 	அவைளப்
பார்த்தார்.	அவைளச்	சி ழந்ைத	ேபால்	க தி	அ கில்	அைழத் த்	த வி
உச்சிேமாந்தார்.	"ேசந்தா!	இங்ேக	வா!"	என் 	உற்சாகத்ேதா 	அைழத்தார்	அவர்.
ேசந்தன்	ஓ வந் 	வணங்கினான்.

"இந்தா!	உன்	மைனவிைய	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபா!	இ வ ம்	பறளியாற்றில்
நீரா 	வா ங்கள்..."	பல	நாட்கள்	பழகிய	காதலைன	அ வ 	ேபால்
ழல்வாய்ெமாழி	அவைன	அ கி	வந்தாள்.	ேசந்தன்	 சிப்	பயந் 	ஒ ங்க
யன்றான்.	அவள்	விடவில்ைல.

"ஒ ங்கினால்	மட் ம்	உற 	ேபாகா ;	வா ங்கள்!"	 ழல்வாய்ெமாழி	 ணிவாக
அவன்	ைகையப்	பற்றி	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபானாள்.	அந்தக்	ைக	தன்	ேமல்
பட்ட	ேபா 	மலர்க்ெகாத் 	ஒன் 	தீண் ய 	ேபான்ற	உணர்ைவ	அைடந்தான்
ேசந்தன்.	அவன்	உடல்	சிலிர்த்த .	வயிற் ப்	பசி ள்ள	பிச்ைசக்கார க் ப்	பட் ப்



பீதாம்பரம்	கிைடத்த 	ேபால்	அவன்	எண்ணத்தில்	தாழ் 	மனப்பான்ைம ம்
ச்ச ம்	உண்டாயின.	 ழல்வாய்ெமாழி	கலகலப்பாகப்	ேபசிப்	பழக	 யன் ம்

ேசந்தன்	 சிக்	ெகாண்ேடயி ந்தான்.	அவளால்	அவ்வள 	 லபமாகத்	தன்ைன
எப்ப 	மாற்றிக்	ெகாள்ள	 ந்தெதன் 	அவ க் ப்	 ரியேவ	இல்ைல.

இ வ ம்	நீரா 	விட் ச்	சிவன்	ேகாயில்	அைடவதற் ள்	இைடயாற் 	மங்கலம்
தீைவச்	 ற்றி	ஒ 	ெப ங் ழப்பம்	உண்டாயிற் .	 ட்டம்	 ட்டமாக	ஆ தம்
தாங்கிய	 ரட் 	மனிதர்கள்	ஓ வந்தார்கள்.	மரங்கெளல்லாம்	ெவட்டப்ப ம்	ஓைச
காைதப்	பிளந்த .	ஒேர	கலகம்,	ஓலம்	தான்;	கலகக்	 ம்பல்	தீைவ
ெந ங்கிவிட்ட .

அந்த	ேநரத்தில்	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்,	ேசந்தைன ம்	சிவன்	ேகாவி க் ள்
அைழத் ப்	ேபாய்	மலர்	 வி	ஆசி	 றினார்	மகாமண்டேல வரர்.	பின்
இ வைர ம்	ெவளிேய	அைழத் 	வந்தார்.	"இங்கி ந் 	ேபாய்	எங்ேகயாவ
நன்றாக	வா ங்கள்.	அ 	ேபா ம்.	என்ைனப்	பற்றிக்	கவைல	ேவண்டாம்.	கலகக்
ட்டம்	வந் விட்ட .	ேவ 	வழியாகத்	தப் ங்கள்"	என் 	அவர்கைள

அவசரப்ப த்தினார்	மகாமண்டேல வரர்.

"அப்பா!	நீங்க ம்	எங்கேளா 	வந் 	வி ங்கள்.	இங்ேக	இ க்க	ேவண்டாம்"
என்றாள்	 ழல்வாய்ெமாழி.

"இல்ைல!	நான்	வரப்ேபாவதில்ைல.	நீங்கள்	 றப்ப ங்கள்"	என் 	ெசால்லிவிட்
உள்ேள	ேபாய்	ஓர்	ஓைலைய	எ த் 	வந் 	ேசந்தனிடம்	ெகா த்தார்.	"ேசந்தா,
எப்ேபாதாவ 	 ந்தால்	இந்த	ஓைலைய	மகாராணியிடம்	ெகா த் வி "	என்
ெசான்னவர்	இ வைர ம்	ஒ ைற	நன்றாகப்	பார்த் 	விட் 	வி ட்ெடன் 	சிவன்
ேகாவி ள்	 ைழந் 	கதைவ	அைடத் 	உட் றமாகத்	தாழிட் க்	ெகாண்டார்.
ெவறித்தனமாக	 ச்சல்கேளா 	ஆட்கள்	ஓ வ ம்	ஓைச	மிக	அ கில்	ேகட்ட .

ேசந்தன்	 ழல்வாய்ெமாழிைய	இ த் க்	ெகாண் 	ஓ னான்.	 தர்களி ம்
மரக் ட்டங்களின்	அடர்த்தியி ம்	ப ங்கிப்	ப ங்கி	ஆற்ைறக்	கடந் 	இரேவா
இரவாக	 ன்சிைறக் ப்	ேபாகிற	வழியில்	நடந்தார்கள்	அவர்கள்.

மகாமண்டேல வரர்	சிவன்	ேகாயில்	கதைவத்	திறந் 	ெகாண் 	வந்த	ேபா
இைடயாற் 	மங்கலம்	மாளிைக	தீப்பற்றி	எரிந் 	ெகாண் ந்த .	அழகான
நந்தவன ம்,	வசந்த	மண்டப ம்	சீரழிக்கப்பட் ந்தன.	உ க் ைலந் 	சீரழிந்
எரிந் 	ெகாண் க் ம்	அந்தத்	தீைவப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ேகாவில்	 றட் ல்
நின்ற	மகாமண்டேல வரர்	கால்	தளர்ந் 	ேபானதன்	காரணமாக	ெம வாக
உட்கார்ந்தார்.	தாகம்	ெநஞ்ைச	வறளச்	ெசய்த .	ெதாண்ைடக்	 ழிைய	ஏேதா
அைடத்த .	கண்கள்	விழி	ெதரி ம்ப 	ெசா கின.	வாய்	ேகாணிய .	ெமல்லச்



சாய்ந் 	ப த் க்	ெகாண்டார்.	பின் 	எ ந்தி க்கேவயில்ைல.	ம நாள்	காைலயில்
தளபதி	வல்லாளேதவ ம்	கழற்கால்	மாறனா ம்	தற்ெசயலாக	அங்ேக	வந்
அவ ைடய	சடலத்ைதக்	கண்டனர்.

"மனிதர்	நம்ைம	 ந்திக்	ெகாண் 	விட்டார்!"	என் 	 றிக்	ெகா ைமயாகச்
சிரித்தவாேற	அந்த	உடைலப்	 ரட் த்	தள்ளினான்	தளபதி.	பழி	வாங்கி	விட்ட
ெப மிதம்	அவ க் !

அ ேணாதயத்தின்	அழைக	அ பவித் க்	ெகாண்ேட	 ன்சிைற
அறக்ேகாட்டத்தின்	வாயிலில்	ேகாலம்	ேபாட் க்	ெகாண் ந்த	ேகாைத	யாேரா
வ கிற	கால 	ஓைச	ேகட் 	நிமிர்ந்தாள்.

அவள்	எதிேர	நாராயணன்	ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	வந் 	நின்
ெகாண் ந்தனர்.	ேகாைதக் 	ைமத் னைனக்	கண்ட	மகிழ்ச்சி	பி படவில்ைல.
"வா ங்கள்,	ைமத் னேர!	ஓய்வாக	வந்தி க்கிறீர்கேள..."	என் 	ஆர்வத்ேதா
வரேவற்றாள்.

"ஓய் தான்!	நிரந்தரமான	ஓய் 	-	ெந ங்காலத் க் 	ஓய் "	என் 	சிரித் க்
ெகாண்ேட	 றினான்	ேசந்தன்.	அதற் ள்	அண்டராதித்த ம்	அங்
வந் விட்டான்.	ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	அண்டராதித்தைன ம்
ேகாைதைய ம்	வணங்கி	ஆசி	ெபற் 	உள்ேள	ெசன்றார்கள்.
---------	
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ேபார்க்களத்தில்	அந்த	இரவில்	 ண்ட	கலவரங்கைள	அடக்கி	விட	 யன்றனர்
மாரபாண் ய ம்	சக்கேசனாபதி ம்.	கலகம்	அடங்கவில்ைல.	ேம ம்	ேம ம்

ெப கி	வளர்ந்த .	கலகத் க் க்	காரணமான	ெசய்திகைளப்	ேபார்க்களத் ப்
பாசைறகளில்	பரப் வதற் 	வந்த	ெவளியாட்கள்	எல்ேலாைர ம்	இ ளில்	சரியாகப்
பார்க்க	 யவில்ைலயாயி ம்	அதில்	 க்கியமான	ஒ வைனக்	 மாரபாண் யன்
பார்த் விட்டான்.	அவ்வா 	பார்க்கப்பட்டவன்	ேவ 	யா மில்ைல,	ஆபத் தவிகள்
தைலவன்	மகரெந ங் ைழக்காதன்	தான்!	ஆபத் க்	காலங்களில்
நன்றி ணர்ச்சிேயா 	அரச	 ம்பத் க் 	உதவி	 ரிந் 	பா காக்க	ேவண் ய
அவன்	இப்ப க்	கலகக்காரனாக	மாறியி ப்பைதக்	கண் 	 மாரபாண் யன்
உள்ளம்	ெகாதித்தான்.	ேகாட்டாற்றிலி ந் 	வந்தி ந்த	ெதன்பாண் ப்
பைடவீரர்களில்	ெப ம்பாேலார்	பாசைறகைள	விட் 	ெவளிேயறிக்
கலகக்காரர்கேளா 	ேசர்ந் 	ெகாண் 	விட்டனர்.	 மாரபாண் ய ம்
சக்கேசனாபதி ம்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	இந்தத்	 ேராகம்	நடந்த .
சாம,	தான,	ேபத,	தண்ட	 ைறகளில்	எதனா ம்	அவர்களால்	அைதத்	த க்க
இயலவில்ைல.

"இளவரேச!	காரியம்	ைக	மீறிப்	ேபாய்விட்ட .	பார்த் க்	ெகாண்ேட
ம்மாயி ப்பதில்	பயனில்ைல.	உடேன	தளபதிையப்	ேபார்க்களத் க் 	அ ப்பி

ைவக்கச்	ெசால்லி	அரண்மைனக்ேகா,	மகாமண்டேல வர க்ேகா	 த ப் ங்கள்.
தளபதி	வந் விட்டால்	இந்தக்	கலகம்	அடங்கிப்	ேபா ம்"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.

"சக்கேசனாபதி!	தளபதிையப்	ேபார்க்களத் க் 	வரவைழத் 	வி வ 	அவ்வள
எளிய	காரியமல்ல.	அதில்	எத்தைனேயா	சிக்கல்கள்	இ க்கின்றன.	அந்தச்
சிக்கல்கைள	உங்களிடம்	ெவளிப்பைடயாகச்	ெசால்ல	 யாத	நிைலயில்	நான்
மாட் க்	ெகாண் க்கிேறன்."

"நீங்கள்	ெசால்லாவிட்டா ம்	நானாகச்	சிலவற்ைறப்	 ரிந் 	ெகாண்ேடன்,
இளவரேச!	மகாமண்டேல வர க் ம்	தளபதிக் ம்	உள் ரப்	ெபரிய	பைகைம
ஏேதா	இ க்க	ேவண் ம்.	தளபதி	இந்தப்	ேபாரில்	கலந் 	ெகாள்ள	 யாமற்
ேபானதற் க்	 ட	மகாமண்டேல வரர்	காரணமாயி க்கலாம்.	அதனால்	தான்
இந்தக்	கலகேம	 ண் க்கிறெதன் 	எனக் த்	ேதான் கிற ."

"சக்கேசனாபதி!	உங்க க் த்	ெதரிந்த 	சி 	ப திதான்.	ஆனால்	அைவ
சரியான	அ மானங்கேள!	அதற் 	ேமற்பட்டவற்ைறத்	ெதரிவிக்க	ஆவல்	இ ந் ம்
ஒ வ க் 	வாக் க்	ெகா த் விட்ட	காரணத்தால்	இயலாத	நிைலயில்



இ க்கிேறன்."

"ேவண்டாம்!	அவற்ைற	ெதரிந் 	ெகாள் ம்	அவசியம்	எனக் 	இப்ேபா 	இல்ைல.
ஆனால்	இந்தக்	கலகத்ைதத்	த க்க	உடேன	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்.	தளபதி
எங்ேகயி ந்தா ம்	சமாதானப்ப த்திப்	ேபார்க்களத் க் 	வரவைழக்கச்
ெசய் ங்கள்."

"நான்	மகாமண்டேல வர க் ம்	என்	அன்ைனக் ம்	இங் ள்ள	நிைலைமைய
விவரித் 	உடேன	தி கங்கள்	எ கிேறன்."

"ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	நிற்காதீர்கள்,	இளவரேச!	உடேன	உங்கள்	பாசைறயில்	ேபாய்
அமர்ந் 	எ தத்	ெதாடங் ங்கள்.	நான்	இங்ேக	சிறி 	ேநரம்	கவனித் 	விட்
வ கிேறன்"	என் 	ெசால்லி	 மாரபாண் யைனப்	பாசைறக் 	அ ப்பி	விட் த்
தாம்	மட் ம்	தனிேய	இ ளில்	நடந்தார்	சக்கேசனாபதி.	கலகத்தின்	காரணம்
பற்றிக்	 மாரபாண் யர்	தம்மிடம்	 றாமல்	மைறக் ம்	மர்மச்	ெசய்திகள்	எைவேயா
அவற்ைறத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	விடேவண் ெமன் 	கிளம்பி	விட	எண்ணினார்.
தம 	ேதாற்றத்ைதத்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	சாதாரணமான	ஒ 	பைடவீரனின்
ேதாற்றம்	ேபால	எளிைமயாக்கிக்	ெகாண் 	பாசைறகைளப்	 றக்கணித் க்
கலகக்காரர்கேளா 	ஓ ப்ேபான	பாண் யப்	பைடையப்	பின்பற்றி	அவ ம்	ெசன்றார்.
தா ம்	அவர்களில்	ஒ வைனப்	ேபாலக்	கலந் 	ெகாண் 	அவர்கேளா 	ேபச் க்
ெகா த் ப்	பார்த்ததிேலேய	எல்லாக்	காரணங்க ம்	அவ க் 	ஒ வா
விளங்கிவிட்டன.	 மாரபாண் யர்	ெசால்லத்	தயக்கியவற்ைற ம்	அவர்	ெதரிந்
ெகாண்டார்.	எல்லாம்	ெதரிந் 	ெகாண் 	தி ம்பி	வந்த	அவர்	ேநேர
மாரபாண் யனின்	பாசைறக் ச்	ெசன்றார்.	பாசைறயில்	தீப	ஒளி	எரிந்

ெகாண் ந்த .	மகாமண்டேல வர க் ம்	தன்	தாய்க் ம்	எ த	ேவண் ய
தி க	ஓைலகைள	எ தி	விட் க்	காத்தி ந்தான்	 மாரபாண் யன்.

"வா ங்கள்	சக்கேசனாபதி!	நான்	வந் 	எ த	ேவண் ய	அவசர	ஓைலகைள
எ திவிட் 	இவ்வள 	ேநரமாக	நீங்கள்	வ வீர்கெளன் 	விழித் க்	ெகாண்
காத்தி க்கிேறன்.	அதற் ள்	நீங்கள்	எங்ேக	ேபாய்	விட் ர்கள்?"	என் 	தன்ைன
ேநாக்கிக்	ேகட்ட	 மாரபாண் யனின்	 கத்ைதச்	சிரித்தவாேற	 ர்ந் 	பார்த்தார்
சக்கேசனாபதி.

"சக்கேசனாபதி!	இந்த	ெந க்க யான	நிைலைமயில்	என்	 கத்ைதப்	பார்த்தால்
சிரிப் க் ட	வ கிறதா	உங்க க் ?"

"உங்கள்	 கத்ைதப்	பார்த் ச்	சிரிக்கவில்ைல	இளவரேச!	சில	 க்கியமான
ெசய்திகைள	இவ்வள 	ேநர்ந்த	பின் ம்	என்னிடம்	 டச்	ெசால்லாமல்	மைறத்
ைவத் க்	ெகாண் க்கிறீர்கேள,	அைத	நிைனத் ச்	சிரித்ேதன்."



"அப்ப 	எவற்ைற	நான்	உங்களிடம்	மைறத்ேதன்?"

"ெசால்லி	விடட் மா?"

"நீங்கள்	அவற்ைறத்	ேத த்	ெதரிந் 	ெகாண் ந்தால்	ெசால்லித்	தாேன	ஆக
ேவண் ம்?"	என் 	ேசார்ந்த	 ரலில்	ெசான்னான்	 மாரபாண் யன்.

"மகாமண்டேல வர ைடய	 ழ்ச்சியில்தான்	பகவதி	ஈழ	நாட் ல்	இறந்
ேபானாெளன் 	கலகக்காரர்கள்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.	இன் ம்	அவ ைடய
ழ்ச்சியால்	பைடகள்	ேபா க் ப்	 றப்ப கிற	சமயத்தில்	தளபதி	மட் ம்

இரகசியமாகச்	சிைற	ைவக்கப்பட்டானாம்.	அேத	ேபால்	ஆபத் தவிகள்
தைலவைன ம்	 ழ்ச்சி	ெசய் 	சிைறப்ப த்த	 யன்றாராேம	அவர்?	நீங்கள்
கப்பலில்	வந் 	விழிஞத்தில்	இறங்கிய ம்	மகாமண்டேல வரர்	உங்கைளத்	தனிேய
அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்,	'பகவதியின்	மரணத்ைதப்	பற்றி	யாரிட ம்
ெசால்லக் டா '	என் 	வாக் தி	வாங்கிக்	ெகாண்டாராேம?	தளபதிைய
இரகசியமாகச்	சிைறப்ப த்தியி க்கிற	அந்தரங்கத்ைத ம்	ெசால்லி	அைத ம்
யாரிடத்தி ம்	 ற	ேவண்டாெமன் 	உங்களிடம்	ேகட் க்	ெகாண்டாராம்.	ஆனால்,
அேத	சமயத்தில்	இ ளில்	அேத	இடத்தில்	நின் 	ெகாண் ,	காவைலத்	தாண்
தப்பி	ஓ வந்த	தளபதி ம்,	ஆபத் தவிகள்	தைலவ ம்,	நீங்க ம்
மகாமண்டேல வர ம்	ேபசியவற்ைற	ஒட் க்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தார்களாம்.
அப்ேபா 	ஒ 	கல்ைலக்	 ட	மகாமண்டேல வரர்	ேமல்	 க்கி	எறிந்தார்களாேம?"
இவ்வா 	 றிக்	ெகாண்ேட	வந்த	சக்கேசனாபதிைய	இைடமறித் ,
"இவற்ைறெயல்லாம்	இப்ேபா 	உங்க க் 	யார்	 றினார்கள்?"	என்
மாரபாண் யன்	ேகட்டான்.

"யா ம்	என்னிடம்	வந் 	 றவில்ைல.	கலகக்காரர்க க் 	ந ேவ	ேபாய்க்	கலந்
ெகாண் 	அவற்ைறத்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்!"	என்றார்	சக்கேசனாபதி.

"ெதரிந் 	ெகாண்டைவ	இவ்வள தானா?	இன் ம்	ஏதாவ 	உண்டா?"

"நிைறய	உண் !	மகாமண்டேல வரரின்	 ழ்ச்சிகைளெயல்லாம்	தங்களிடம்	 றி
தங்கைள	அைழத் 	வ வதற்காகேவ	தன்	தங்ைக	பகவதிைய	இலங்ைகக்
மா 	ேவடத்தில்	அ ப்பினானாம்	தளபதி.	அவள்	தங்கேளா 	தி ம்பி	வ ம்
காட்சிையக்	காணேவ	காவலிலி ந் 	தப்பி	விழிஞத் க் 	ஓ 	வந்
பார்த்தானாம்.	அவன்	தங்ைக	இறந்த	ெசய்திையக்	ேகட்ட டன்	அவ க் த்
தாங்க	 யாத	 யரம்	ஏற்பட்டதாம்.	ேபாதாதக் ைறக் த்	தாங்க ம்
மகாமண்டேல வர ைடய	 ழ்ச்சிக் 	இணங்கி	அவ க் 	வாக் திகள்
ெகா த்த 	அவ க் ச்	சினம்	 ட் யதாம்.	அவ ம்	ஆபத் தவிகள்



தைலவ ம்	ேபாய்க்	கழற்கால்மாறனாைரப்	பார்த்தார்களாம்.	எல்ேலா மாக	ஒன்
ேசர்ந் 	 யன் 	ஒ 	ெபரிய	கலகக்	 ட்டத்ைதத்	திரட் னார்களாம்.	அந்தக்
ட்டத்தின்	ஒ 	ப திையத்	தளபதி ம்	கழற்கால்	மாறனா ம்	தைலைம	தாங்கிக்

ெகாண் 	இைடயாற் 	மங்கலத்ைத	வைளத் த்	தாக் வதற் ப்
ேபாயி க்கிறார்களாம்.	மற்ெறா 	ப திையத்தான்	ஆபத் தவிகள்	தைலவன்
இங்ேக	 ட் க்	ெகாண் 	வந் 	பைட	வீரர்கைள	மனம்	மாற் வதற் 	 யன்றைத
நாம்	பார்த்ேதாேம?"

"சக்கேசனாபதி!	தளபதியின்	தங்ைக	இறந் 	ேபானதற் 	மகாமண்டேல வரர்
எந்த	விதத்தி ம்	காரணமில்ைல	என்ப 	உங்க க் ம்	ெதரி ம்!"

"இப்ேபா தான்	உ தியாகத்	ெதரி ம்.	ஏெனன்றால்	நீங்கள்	ஈழ	நாட் லி ந்
கப்பலில்	 றப்ப கிறவைர	காட் ல்	இறந் 	ேபான	ெபண்	பகவதியா,	இல்ைலயா
என்ற	சந்ேதகத்திலிந் 	மீளவில்ைலேய.	அதனால்	எனக் ம்	அ 	உ தியாகத்
ெதரியாமற்	ேபாய்விட்ட ,	இளவரேச!"

"சக்கேசனாபதி!	தமனன்	ேதாட்டத் த்	 ைறயிலி ந் 	கப்பல்	 றப்பட்ட	சிறி
ேநரத்திேலேய	ேசந்தனிட ம்	 ழல்வாய்ெமாழியிட ம்	விசாரித் 	இறந்த	ெபண்
பகவதிதான்	என் 	நான்	உ தியாகத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	விட்ேடன்.	அதனால்	என்
கடற்பயணம்	 வ ம்	ேசாகத்திேலேய	கழிந்த .	விழிஞத்தில்	வந்
இறங்கிய ம்	அந்தத்	 யர	உண்ைமைய	எல்ேலாரிட ம்	ெசால்லிக்	கதறிவிட
ேவண் ெமன்றி ந்ேதன்.	மகாமண்டேல வரர்	வாய்ப் ட் ப்	ேபாட் 	விட்டார்.
அதன்	காரணமாகத்தான்	நீங்களாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்கிற	வைரயில்	உங்களிடம்
டச்	ெசால்ல	 யாமல்	ேபாயிற் .	இவ்வள 	ெபரிய	கலகங்கெளல்லாம்	அதன்
லம்	உண்டா ெமன் 	நான்	எதிர்பார்க்கேவ	இல்ைல!"

"நாம்	எதிர்பார்க்கிறப ேய	எல்லாம்	நடந்தால்	விதி	என் 	ஒன் 	இல்லாமேல
ேபாய்வி ம்	இளவரேச!"

"பாசைறயி ள்ள	பைட	வீரர்கைள	மனம்	மாற்றிக்	கைலத் க்	ெகாண் 	ேபாகிற
அள க் த்	தளபதி	வல்லாளேதவன்	ெகட்டவனாக	மா வாெனன் 	நான்
நிைனக்கேவ	இல்ைல!"

"எவ்வள 	நல்ல	மனிதைன ம்	சந்தர்ப்பம்	நன்றி	ெகட்டவனாக	மாற்றலாம்.	அந்த
ஒ 	மனித க்காக	இத்தைன	ஆயிரம்	பைட	வீரர்க ம்	மனம்	மா கிறார்கேள!
அதற்ெகன்ன	காரணம்	ெசால் கிறீர்கள்?"

"விட் த்	தள் ங்கள்!	உங்க ைடய	ஈழத் ப்	பைடக ம்,	கரவந்த ரத்
வீரர்க ம்,	ேசரப்	பைடக ம்	இ க்கின்றன.	ெதன்பாண் ப்	பைடகளில்	சில	பத்தி



வீரர்கள்	ேபாைரப்	 றக்கணித் 	விட் 	ஓ வதால்	நமக் 	ஒன் ம்	 ைறந்
விடா !"

"இப்ப 	அலட்சியமாகப்	ேப வ தான்	தவ !	ஆயிரமி ந்தா ம்	ெசாந்தப்
பைடகைளப்	பிரிந் 	ேபாகவி வ 	 டா .	நீங்கள்	எந்த	வைகயில்	 யற்சி
ெசய்வீர்கேளா	எனக் த்	ெதரியா .	தளபதிைய ம்	ஆபத் தவிகள்
தைலவைன ம்,	அவர்கேளா 	ேசர்ந்தி க் ம்	கழற்கால்	மாறனார்
தலியவர்கைள ம்	நம் டன்	த விக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நம் ைடய	இந்த

உட்பைகைய	எதிர்த்தரப்பினர்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேநர்ந்தால்	பின்	இரண்ேட	நாட்
ேபாரில்	அவர்கள்	நம்ைம	ெவன் 	விட	 ம்?"

"நீங்கள்	ெசால்வெதல்லாம்	நியாயந்தான்!	ஆனால்	அவர்கைளச்
சமாதானப்ப த்தித்	த விக்	ெகாள்வ 	எளிதில்	 கிற	காரியமல்லேவ?"

"இளவரேச!	நீங்கேள	ேநரில்	ேபானால்	இரண் 	நல்ல	காரியங்கள்	 ம்.	தளபதி
ெவறிபி த் ப்	ேபாய்	இைடயாற் 	மங்கலத்ைதத்	தாக்கச்	ெசன்றி க்கிறானாம்.
அதனால்	மகாமண்டேல வர ம்	நீங்க ம்	ேசர்ந்ேத	தளபதிையச்	சந்தித் ச்
சமாதானப்ப த்திப்	ேபார்க்களத் க் 	அைழத் 	வந் 	விடலாம்.	நீங்கள்,
உங்க ைடய	அன்ைனயார்,	மகாமண்டேல வரர்	 வ மாகச்	ேசர்ந்
சமாதானப்ப த் கிற	ேபா 	தளபதி	ஒப் க்	ெகாள்வான்."

"நான்	ேபாய்	 யற்சி	ெசய்கிேறன்.	நீங்கள்	ஒ வராகேவ	இரண் 	நாைளக் ப்
ேபாைரக்	கவனித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நான்	ேபாய்	வர	இரண்
நாட்களாகலாம்."

"ஒ வா 	இரண் 	நாட்கள்	சமாளித் க்	ெகாள்ள	 ம்.	நம்	பைடகளின்	ைக
தளர்ந் 	பின்	வாங்க	ேநர்ந்தா ம்	 ன்றாம்	நாள்	காைல	நீங்கள்	தளபதிேயா ம்
பைடகேளா ம்	வரவில்ைலயானால்	 க் 	நான்	ெபா ப்பில்ைல."

"பயங்கரமான	நிபந்தைன	விதிக்கிறீர்கேள,	சக்கேசனாபதி!"

"அைதத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல,	இளவரேச!	நீங்கள்	தளபதிையச்	சந்தித்
அைழத் 	வரப்	ேபாகாவிட்டால்	அைத	விட	விைரவிேலேய	நாம்	ேதாற் வி ேவாம்."

"இந்த	வார்த்ைதையச்	ெசால்லத்தான்	இவ்வள 	பைடகேளா 	கடல்	கடந்
வந்தீர்கேளா?	நீங்கள்	எனக் 	அளிக் ம்	நம்பிக்ைக	இ தானா?"

"உங்கள்	நாட் ன்	உட்பைகக்	 ழப்பங்க க் 	நான்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?
றப்பட் ப்	ேபாய்	உட்பைகக்	கலகங்கைளத்	தவிர்த் 	ஒற் ைமைய	ஏற்பா 	ெசய்ய



யன் 	பா ங்கள்.	ஏற்பா 	 ந்தால்	 ன்றாம்	நாள்	காைல	பதிேனா 	நாழிைக
வர	என்னால்	 ந்த	மட் ம்	இந்தப்	ேபார்க்களத்ைதச்	சமாளிக்கிேறன்.	அதற் ள்
வர	இயலாமற்	ேபானால்	பின் 	நீங்கள்	இங் 	வரேவ	ேவண்டாம்.	நா ம்	என்ேனா
வந்த	வீரர்களில்	உயிர்	பிைழத்தவர்க ம்	தப்பிேயா க்	கப்பேலறி	வி ேவாம்!"
"நீங்கள்	இப்ப ச்	ெசால்வதற் 	என்ன	அர்த்தம்?"

"அந்த	அர்த்தத்ைத	ெவளிப்பைடயாக	ேவ 	ெசால்ல	ேவண் மா?	உங்க க் ப்
ரியவில்ைலயா?"

" ரிகிறேத!	ேதாற் 	வி ேவன்	என்கிறீர்கள்."

"அைத	ஏன்	என்	வாயாற்	ெசால்ல	ேவண் ம்?	ஒ 	ேவைள	நீங்கள்
சமாதானப்ப த்தித்	தளபதி	வல்லாளேதவைன	அைழத் 	வந்தால்	நமக்ேக
ெவற்றியாக	 யலாம்!"

"சக்கேசனாபதி!	அப்ப யானால்	 ன்றாம்	நாள்	காைல	பதிேனா 	நாழிைக	வைர
இந்தப்	ேபார்க்களத்தில்	ேதால்வி	நிழல்	நம்	பக்கம்	படர	விடாமலி க் ம்ப ப்
பார்த் க்	ெகாள் ம்	ெபா ப்ைப	நீங்கள்	ஏற்கிறீர்களா?"

"ஆகா!	உ தியாக	ஏற் க்	ெகாள்கிேறன்."

"நான்	உங்கைள	நம்பிப்	ேபாய்விட் 	வரலாமா?"

"தாராளமாகப்	ேபாய்வரலாம்!"

"யாரங்ேக!	என் ைடய	பிரயாணத் க் க்	 திைர	ெகாண் 	வா!"	என்
மாரபாண் யன்	பாசைறக் ள்ளி ந் 	தன்	ஏவலைனக்	 விக்

கட்டைளயிட்டான்.	 திைர	ெகாண் 	வந் 	நி த்தப்பட்ட .	அவன்	ெவளிேய
வந் 	ஏறிக்	ெகாண்டான்.	"சக்கேசனாபதி!	வ கிேறன்.	விதி	இ ந்தால்	சந்தித்
ெவற்றி	ெப ேவாம்"	என் 	பாசைற	வாயிலில்	நின்றவரிடம்	 றி	விைடெபற் க்
ெகாண் 	 திைரையச்	ெச த்தி	இ ளில்	மைறந்தான்	 மாரபாண் யன்.
----------	
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மகாமண்டேல வரைரப்	பற்றி	யார்	ெசால்லி ம்	அைத	நம்பாமல்	ெபா
வி ந்த ம்	இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	 றப்ப வதற்கி ந்த	மகாராணி,	அப்ப ப்
றப்பட	ேவண் ய	அவசியேம	இல்லாமற்	ேபாய்விட்ட .	ெபாறி	கலங்க
ைவக் ம்ப யான	அந்தச்	ெசய்திையக்	ேகட்ட டன்	மகாராணி	வானவன்மாேதவி
ர்ச்ைசயாகி	வி ந் 	விட்டார்.	பலவித	மனக்	 ழப்பங்களா ம்,	 தல்	நாளிர

நன்றாக	உறக்கம்	வராததா ம்,	தளர்ந் 	ேபாயி ந்த	அவ க் 	அந்தச்
ெசய்திையத்	தாங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.

'இைடயாற் 	மங்கலத்ைத ம்,	அைதச்	 ற்றி ள்ள	அழகான	இடங்கைள ம்,
கலகக்காரர்கள்	ெந ப் 	ைவத் க்	ெகா த்தி	விட்டார்கள்.	 தல்	நாள்	இர

வ ம்	மகாமண்டேல வரர்	யார்	ைகயி ம்	அகப்படவில்ைலயாம்.	காைலயில்
இைடயாற் 	மங்கலத் ச்	சிவன்	ேகாவில்	 றட் ல்	அவர்	இறந் 	கிடப்பைதக்
கண்டார்களாம்'	என் 	ேகள்விப்பட்ட	இந்தச்	ெசய்திதான்	மகாராணிைய
ர்ச்ைசயா ம்ப 	ெசய் விட்ட .

வன	ேமாகினி ம்,	விலாசினி ம்,	மகாராணியின்	உடைலத்	தாங்கிக்	ெகாண்
ர்ச்ைச	ெதளிந் 	நிைன 	வ வதற்ேகற்ற	ைசத்திேயாபசாரங்கைளச்

ெசய்தனர்.	பவழக்கனிவாய ம்	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்	கவைலேயா 	நின்
ெகாண் ந்தார்கள்.

அந்தச்	ெசய்திையத்	ெதரிவிப்பதற் 	வந்த	அரண்மைன	ெமய்க்காவற்	பைட
ஒற்றைன	ேம ம்	சில	ேகள்விகைளத்	 ண் க்	ேகட்டார்	பவழக்கனிவாயர்.

"ேநற் 	காைலயில்	தாேன	அந்தப்	ெபண்	 ழல்வாய்ெமாழி	இங்கி ந் 	 றப்பட்
இைடயாற் 	மங்கலத் க் ப்	ேபானாள்?	அவள்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தாேளா,
இைடவழியிேலேய	கலகக்காரர்களிடம்	மாட் க்	ெகாண் 	விட்டாேளா?	அைதப்
பற்றி	ஒன் ம்	ெதரியவில்ைலேய?"	என் 	பவழக்கனிவாயர்	ேகட்ட	ேகள்விக்
ஒற்றன்	கீழ்க்கண்டவா 	ம ெமாழி	 றினான்.

" வாமி!	மகாமண்டேல வரரின்	 தல்வி ம்	அந்தரங்க	ஒற்றன்	நாராயணன்
ேசந்த ம்	கலகக்காரர்கள்	ைகயில்	சிக்கவில்ைலயாம்.	அவர்கைள ம்
எப்ப யாவ 	பி த் 	வி வெதன் 	கலகக்காரர்கள்	வைல	ேபாட் த்	ேத க்
ெகாண் க்கிறார்களாம்!"	இவர்கள்	இப்ப ப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	சமயத்தில்
மகாராணியின்	 ர்ச்ைச	ெதளிந்த .	எ ந் 	உட்கார்ந் 	மிரள	மிரள	விழித்தார்
அவர்.	 ற்றி ம்	நிற்பவர்கைளப்	பார்த்தார்.	தட் த்	த மாறி	எ ந்த	பின் 	நீண்ட



ேநரம்	அவர்	அந்த	அைறயிலி ந் 	ெவளியில்	வரேவ	இல்ைல.	"மனம்
ெநாந்தி ப்பவர்கைளத்	தனிேய	விடக்	 டா !	நீங்க ம்	ேபாய்	உடன்	இ ங்கள்"
என் 	 வன	ேமாகினிைய ம்	விலாசினிைய ம்	அ ப்பினார்	அதங்ேகாட்டாசிரியர்.
அந்தப்	ெபண்கள்	இ வ ம்	மகாராணி	வானவன்மாேதவியாரின்	அைறக் ள்
தயங்கித்	தயங்கிச்	ெசன்றார்கள்.

அைற	ந ேவ	உட்கார்ந் 	பச்ைசக்	 ழந்ைத	ேபால	விம்மி	விம்மி	அ
ெகாண் ந்தார்	மகாராணி.	அவர்	ம யில்	ஒ 	பைழய	ஓைல	கிடந்த .
விலாசினிைய ம்	 வன	ேமாகினிைய ம்	நிமிர்ந் 	பார்த் 	மகாராணியார்	 றிப் க்
காட் 	அவர்கைள	உட்காரச்	ெசான்னார்.	கண்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	தன்
ம யில்	கிடந்த	ஓைலைய	விலாசினியின்	ைகயில்	எ த் க்	ெகா த்தார்
மகாராணி.	அவள்	அைத	வாங்கிக்	ெகாண் 	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ெமன்
ேகட்ப 	ேபால்	மகாராணியின்	 கத்ைதப்	பார்த்தாள்.

"விலாசினி!	இந்த	ஓைலயில்	எ தியி க் ம்	பாட்ைடப்	பற்றி	உனக்
நிைனவி க்கிறதா?"	என் 	அவர்	அவைளக்	ேகட்டார்.	அந்த	ஓைலயிலி ந்த
பாட்ைட	ஒ 	 ைற	மனத்திற் ள்	ப த் ப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	விலாசினி,
"மகாராணி!	இ 	 ன் 	ஒ ைற	ேகாட்டாற் ப்	பண் தரிடம்	தாங்கள்	எ தி
வாங்கிக்	ெகாண்ட	பாட் 	அல்லவா?	பகவதி	இங்ேக	தங்கியி க் ம்	ேபா 	இந்தப்
பாட்ைடக்	ெகா த் 	அ க்க 	அவைளப்	பாடச்	ெசால்லிக்	ேகட்பீர்கேள?"	என்றாள்.
பகவதி	என்ற	ெபயைரக்	ேகட்ட டன்	ம ப ம்	கண்ணீர்	அ ம்பிய
மகாராணியின்	கண்களில்.	"இப்ேபா ம்	அவள்	பா க்	ேகட்க	ேவண் ம்	ேபால்
ஆைசயாகத்தான்	இ க்கிற .	ஆனால்	அந்தப்	பாவிப்	ெபண்	கண்காணாத
ேதசத்தில்	ேபாய்	மாண் 	ேபானதாகச்	ெசால் கிறார்கேள,	விலாசினி!	நான்
இப்ேபா 	ெசால்லப்	ேபாகிற	ெசய்தி	இதற் 	 ன் 	உனக் த்	ெதரிந்தி க்கா .
ஒ 	நாள்	இர 	மனேவதைன	தாங்க	 யாமல்	அரண்மைன	நந்தவனத்திலி ந்த
பா ங்கிணற்றில்	வீழ்ந் 	என்ைன	மாய்த் க்	ெகாள்வதற் 	இ ந்ேதன்.	அப்ேபா
அந்த	நள்ளிரவில்	என்ைனக்	ைகப்பி த் த்	த த் க்	காப்பாற்றிய 	யார்
ெதரி மா?	அந்தப்	ெபண்	பகவதிதான்.	அவள்	காப்பாற்றியிராவிட்டால்	இன்
என்ைன	யார்	உயிேரா 	பார்க்க	 ம்?	அவள்	ேபாய்விட்டாள்.	நான்	இ க்கிேறன்.
அவ ைடய	தைமயன்	வீராதி	வீரனாகப்	ேபார்க்களத்தில்	நின் 	ேபாரிட
ேவண் யைத	மறந் 	இந்தத்	ெதன்பாண் 	நாட் ன்	அறி ச்	ெசல்வைரக்	ெகான்
கலகமி ம்	ெகாள்ைளக்	 ட்டத்	தைலவனாக	மாறிவிட்டான்.	எவ்வள
ேகவலமான	காரியம்?	மகாமண்டேல வரர்	இறந் 	ேபாய்	விட்டார்	என் 	ேகட் ம்
ேபா 	என்	உடல்	பயத்தா ம்,	 க்கத்தா ம்	ந ங் கிற ,	ெபண்ேண!	ேநற்
நாெமல்ேலா ம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேபா 	யாரிட ம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்
இைடயாற் 	மங்கலத் க் 	ஓ ப்	ேபானாேள	 ழல்வாய்ெமாழி,	அவள்	கதி	என்ன
ஆயிற்ேறா?	ேபார்க்களத் 	நிைலைமகைளப்	பற்றி ம்	ஒன் ேம	ெதரியவில்ைல.
வடக்ேக	பைகவர்கேளா 	ேபார்	ெசய் 	ெகாண் க்கிற	சமயத்தில்	நம்ேமா



நாேம	ேபாரிட் க்	ெகாள் ம்	இந்தக்	கலகத்ைதத்	தளபதி	ஏன்
உண்டாக்கினாேனா?	ேதசத்	 ேராகியாக	மாறேவண் ெமன் 	நன்றிைய	மறந்
ணிந் 	விட்டானா	வல்லாளேதவன்?	இெதல்லாம்	என்ன	ேபாதாத	காலேமா

அம்மா!	கரிக்	 ப்ைபக் 	ந வில்	ைவரத்ைதப்	பார்ப்ப 	ேபால்	இத்தைன
ன்பத் க் ம்	ந வில்	இந்த	ஒ 	பாட்ைட	எ த் ப்	பார்த்தால்	எனக் ச்	சிறி

ெமய் ணர் 	உண்டாகிற .	ெகாஞ்சம்	இைதப்	ப ,	ேகட் 	ஆ தல்	அைடகிேறன்"
என் 	ேசாகம்	கனிந்த	உணர்ச்சி	ெகாந்தளிக் ம்	வார்த்ைதகளால்	ேவண் க்
ெகாண்டார்	மகாராணி.	விலாசினி	ப க்கலானாள்:	

"இளைம ம்	நிைலயாவால்	இன்ப ம்	நின்றவல்ல
வளைம ம்	அஃேதயால்	ைவக ம்	 ன்பெவள்ளம்
உளெவன	நிைனயாேத	ெசல்கதிக்	ெகன் ெமன் ம்
விைளநிலம்	உ வார்ேபால்	வித் நீர்	ெசய் 	ெகாள்மின்!"	

பாட்ைடக்	ேகட் 	விட் 	மகாராணி	 றலானார்:

"நிைலயாத	ெபா ள்கைள	நிைலப்பனவாக	எண்ணி	மயங்கியி ந்தால்
இப்ப த்தாேன	அந்தப்	ெபா ள்கள்	அழி ம்	ேபா 	 க்கப்பட	ேவண் யி க்கிற ?
நிைலயாதைதெயல்லாம்	பைடத் விட் 	நிைலத்தி ப்ப 	எ ேவா	அைத
நிைனக்கப்	பழகிக்	ெகாண் ந்தால்	இப்ேபா 	என்	மனம்	இப்ப க்	 மா?
உணர்ச்சி	நப்பாைசகைள ம்,	எண்ண	அ க் கைள ம்	ைவத் க்	ெகாண்ேட
ெமய் ணர்ைவ	இழந் 	விட்ேடேன?	விலாசினி!	 க்கத்ைத ம்,	ஏமாற்றங்கைள ம்
அ பவிக்க	இந்தப்	பாட் ன்	அர்த்தம்	கடல்	ேபால்	விரிவைடந் 	ெகாண்ேட
ேபாவ 	ேபால்	ஒ 	பிரைம	உண்டாகிற ,	பார்த்தாயா?"	அந்தப்	பாட்ைடக்	ேகட்
மகாராணி	ேபசிய	வார்த்ைதகளால்	அவ ைடய	மனம்	எந்த	அள க்
ேவதைன ம்,	விரக்தி ம்	அைடந் 	ேபாயி க்கிறெதன்பைத ம்	விலாசினி
உணர்ந்தாள்.

அைற	வாயிலில்	அந்தச்	சமயத்தில்	ஒ 	காவலன்	அவசரமாக	வந் 	வணங்கி
நின்றான்.	"ேதவி!	 மாரபாண் யர்	அவசரமாகப்	ேபார்க்களத்திலி ந் 	 றப்பட்
வந்தி க்கிறார்.	தங்கைளச்	சந்திக்க	வந் 	ெகாண் க்கிறார்"	என் 	அந்தக்
காவலன்	 றிய ம்,	விலாசினி ம்,	 வன	ேமாகினி ம்	வி ட்ெடன	எ ந் 	அந்த
இடத்திலி ந் 	ஒ ங்கிச்	ெசன்றனர்.	மகாராணியின்	ெநஞ் 	ேவகமாக	அ த் க்
ெகாண்ட .	கண்கள்	அைற	வாயிைல	ேநாக்கிப்	பதித் 	நிைலத்தன.

வாட்டமைடந்த	ேதாற்றத்ேதா 	பயணம்	ெசய் 	கைளத் க்	க த்த	 கத்தில்
கவைல ம்	பரபரப் ம்	ெதன்பட	ேவகமாக	அைறக் ள்	 ைழந்தான்
மாரபாண் யன்.	அவைனக்	கண்ட ம்	 யரம்	ெபாங்க,	" ழந்தாய்!	இந்த

நாட் ன்	அறி ச்	ெசல்வைரப்	பறி	ெகா த் 	விட்ேடாேம!"	என் 	கதறினார்



மகாராணி.

"அம்மா!	என்ன	நடந் 	விட்ட ?	நிதானமாகச்	ெசால் ங்கள்.	எனக் 	ஒன் ேம
ரியவில்ைல.	நான்	 ழப்பங்கைள ம்,	கவைலகைள ம்	 மந் 	ெகாண் 	ேபார்க்
களத்திலி ந் 	இங்ேக	ஓ 	வந்தி க்கிேறன்.	நீங்கள்	எைதேயா	ெசால்லிக்
கத கிறீர்கேள?"	என் 	அ கில்	வந் 	அமர்ந் 	வினவினான்	இராசசிம்மன்.

"ெசால்லிக்	கத வதற் 	இனி	என்ன	இ க்கிற ?	இலங்ைகயில்	உன்ைனத்	ேத
வந்த	இடத்தில்	பகவதி	இறந் 	ேபானாள்	என்ற	உண்ைமைய	இங் 	வந்த ேம	நீ
என்னிடம்	ெசால்லியி க்கக்	 டாதா?	எல்ேலா மாகச்	ேசர்ந் 	அைத
மைறத்தீர்கள்.	தளபதிையப்	ேபார்க்களத் க் 	வர	விடாமல்	ெசய்தீர்கள்.
அவற்றால்	எத்தைன	ெபரிய	உள்நாட் க்	கலகம்	எ ந் 	விட்ட .
மகாமண்டேல வரர்	மாண் 	ேபானார்.	இைடயாற் 	மங்கலம்	தீ ண் 	அழிந்
விட்ட .	இன் ம்	என்ன	நடக்க	ேவண் ம்	அப்பா?	எல்லாவற்ைற ம்	ேகட்ட	பின் ம்
க்கத்ைத ம்	உயிைர ம்	தாங்கிக்	ெகாண் 	சாக	மாட்டாமல்

உட்கார்ந்தி க்கிேறன்	நான்"	என் 	தன்	தாயின்	வாயிலி ந்
மகாமண்டேல வரரின்	மரணச்	ெசய்திையக்	ேகட்ட	ேபா 	அப்ப ேய	திக்பிரைம
பி த் ப்	ேபாய்	அயர்ந் 	கிடந்தான்	இராசசிம்மன்.	பய ம்	திைகப் ம்	உண்டாக் ம்
அந்தத்	 யரச்	ெசய்தி	மனத்தில்	உைறந் 	நா க் ப்	ேப ம்	ஆற்றல்	உண்டாகச்	சில
கணங்கள்	பி த்தன	அவ க் .	அவனால்	அைத	நம் வதற்ேக	 யவில்ைல.

"அம்மா!	மகாமண்டேல வரர்	இறந் 	விட்டார்	என் 	உண்ைமயாகேவ
ெசால்கிறீர்களா	அல்ல 	என்ைனச்	ேசாதைன	 ரிகிறீர்களா?"

"ேசாதைன	நான்	ெசய்யவில்ைலயப்பா!	உன்ைன ம்	என்ைன ம்	இந்த
ேதசத்ைத ம்	விதி	ேசாதைன	ெசய்கிற .	ெதய்வம்	ேசாதைன	ெசய்கிற .
நம்பிக்ைககள்	ேசாதைன	ெசய்கின்றன"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	 ங்கக்

ங்க	அ தார்	மகாராணி.

"மகாராணி	மனங்	 ழம்பிப்	ேபாயி க்கிறார்கள்.	நடந்தவற்ைற	நாங்கள்
ெசால்கிேறாம்"	என் 	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்,	பவழக்கனிவாய ம்	அங்
வந்தார்கள்.	எல்லாவற்ைற ம்	அவர்களிடம்	ேகட் 	அறிந்த	ேபா 	அவ ம்
தைலயில்	ைகைவத் க்	ெகாண் 	உட்கார்ந் 	விட்டான்.	அவ க் ம்	அ ைக
ெபாங்கிக்	ெகாண் 	வந்த .

"அம்மா!	விழிஞத்தில்	இறங்கிய ம்	பகவதியின்	மரணத்ைத	யா க் ம்	 ற
ேவண்டாெமன் 	மகாமண்டேல வரர்தான்	வாக் தி	வாங்கிக்	ெகாண்டார்.
தளபதி	சிைறப்ப த்தப்பட் க் ம்	ெசய்தி ம்	இரகசியமாக	இ க்க
ேவண் ெமன் 	அவர்	தான்	ெசான்னாரம்மா!	தளபதி	சிைறயிலி ந் 	தப்பித்



தங்ைகயின்	மரணத்ைதத்	ெதரிந் 	ெகாண்ட மல்லாமல்	அதற்
மகாமண்டேல வரர்தான்	காரணெமன் 	தப்பாக	அவர்	ேமல்	வன்மம்	ெகாண்
விட்டான்.	அதன்	விைள கள்	இவ்வள 	ெகா ைமயாக	 ெமன் 	நான்
நிைனக்கேவ	இல்ைல.	அம்மா!	இங்ேக	தான்	இப்ப 	என்றால்	அங்ேக
ேபார்க்களத்தி ம்	 ந் 	கலகம்	ெசய் 	பாசைறயி ள்ள	ெதன்பாண்
வீரர்கைளெயல்லாம்	மனம்	மாற்றி	இ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டார்கள்.
உங்கைள ம்,	மகாமண்டேல வரைர ம்	கலந் 	ெகாண் 	தளபதி
வல்லாளேதவைன	எப்ப யாவ 	சமாதானப்ப த்திப்	ேபார்க்களத் க்
அைழத் ச்	ெசல்லலாெமன் 	நான்	ஓ 	வந்தி க்கிேறன்.	இந்தச்	சமயத்தில்
நீங்கள்	இவ்வள 	ெபரிய	ேபரி ைய	என்	காதில்	ேபா கிறீர்கள்.	நான்	என்ன	தான்
ெசய்யப்	ேபாகிேறேனா?	இப்ேபா ள்ள	பைடகைள	ைவத் க்	ெகாண் 	இரண்
நாள்	ேபாைரக்	 டச்	சமாளிக்க	 யாெதன் 	சக்கேசனாபதி	ைகைய	விரித்
விட்டார்."

"ேபாைரச்	சமாளித் 	ெவற்றி	ெபற்றா ம்	இனி	என்ன	பயம்	மகேன?
கடைமைய ம்,	நன்றிைய ம்	ேபாற்றி	வந்த	 ய	வீரனாக	இ ந்த	தளபதி
கண் த்தனமான	ெவறிச்	ெசயலில்	இறங்கிவிட்டான்.	 ற்றத்	தைலவர்க ம்
அவேனா 	ேசர்ந் 	ெகாண் 	விட்டார்கள்.	எவ்வளேவா	சாமர்த்தியமாக	இ ந்த
மகாமண்டேல வர ம்	ெக மதி	ெந ங்கியதாேலா	என்னேவா,	இப்ப ெயல்லாம்
ெசய் 	தம்ைம ம்	அழித் க்	ெகாண் 	விட்டார்.	தளபதிையச்	சிைறப்ப த்தி ம்,
பகவதியின்	மரணத்ைத	மைறத் ம்	அவர்	 ழ்ச்சிகள்	ெசய்திராவி ல்	இந்தக்
கலகேம	ஏற்பட் ரா .	அழியப்	ேபாகிற	தீவிைனயின்	விைள 	ெந ங்கிவிட்டால்
எவ்வள 	ெபரிய	அறிவாளிக் ம்	நாணயம்	தவறிவி ம்	ேபாலி க்கிறேத!"	என்
மகாராணி	விரக்திேயா 	ம ெமாழி	 றினார்.

"அம்மா	நீங்க ம்	இப்ப 	மனம்	ெவ த் ப்	ேபசினால்	நான்	என்ன	ெசய்வ ?	ேசர
நாட் ப்	பைடத்	தைலவ ம்,	ெப ம்ெபயர்ச்சாத்த ம்	இந்தப்	ேபாரில்	வீர	மரணம்
அைடந்தார்கள்.	கடல்	கடந் 	வந்த	சக்கேசனாபதி	இர ம்	பக ம்	நம்
ெவற்றிக்காக	 யல்கிறார்.	இந்தச்	சமயத்திலா	தளர்வ ?	வா ங்கள்!	நா ம்
நீங்க மாகப்	ேபாயாவ 	தளபதிையக்	ெகஞ்சிப்	பார்க்கலாம்.	அவன்	மனம்
இரங்காமலா	ேபாய்வி வான்?	அம்மா!	எல்லாத்	 ன்பங்கைள ம்	மறந்
றப்ப ங்களம்மா,	கைடசியாக	 யல்ேவாம்"	என் 	தாயின்	பாதங்கைளப்	பற்றிக்
ெகாண் 	ெகஞ்சினான்	இராசசிம்மன்.	 ன்றாம்	நாள்	காைல	பதிெனா
நாழிைகக் ள்	தளபதிேயா 	ேபார்க்களத் க் 	வரவில்ைலயானால்	ெவற்றிையப்
பற்றி	நிைனப்பதற்கில்ைல	ெயன் 	சக்கேசனாபதி	 றிய ப்பியி ந்த
நிபந்தைனைய ம்	தாயிடம்	 றி	 ைறயிட்டான்	அவன்.

அவ க் ப்	பதில்	ெசால்வதற்காக	மகாராணி	வாையத்	திறந்தார்.	அவர்	ேபசத்
ெதாடங் ன்	அரண்மைன	வாயிலில்	'விடாேத!	பி !	ெகால் '	என்ற	ெவறிக்



ரல்கேளா 	பலர்	ஓ வ ம்	ஓைச ம்	"ஐேயா!	காப்பாற் ங்கள்"	என் 	ஓர்	ஆ ம்
ெபண் மாகச்	ேசர்ந் 	ஓலமிட் 	அபயம்	ேகா ம்	அைடக்கலக்	 ர ம்	எ ந்தன.
அைதக்	ேகட் 	யாவ ம்	தி க்கிட் த்	திைகத்தனர்.	"இராசசிம்மா!	ஓ ;	அ
என்னெவன் 	ேபாய்ப்	பார்!"	என் 	மகைனத்	 ரத்தினார்	மகாராணி.
இராசசிம்மன்	உட்பட	எல்ேலா ேம	அந்தக்	 ழப்பம்	என்னெவன் 	பார்ப்பதற்காக
எ ந் 	வாசற் றம்	ஓ னார்கள்.	மகாராணி,	விலாசினி,	 வன	ேமாகினி	ஆகிய
ெபண்கள்	மட் ம்	ேபாகவில்ைல.

அரண்மைனயில்	பராந்தகப்	ெப வாயிலில்	 	பல்லக் 	ஒன் 	ெகாண் 	வந்
இறக்கி	ைவக்கப்பட் ந்த .	பின்னால்	உ விய	வாள்க ம்,	ேவல்க மாக	யாேரா
சில	 ரட் 	மனிதர்கள்	 ரத்தி	ஓ 	வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	 	பல்லக்
அ கிலி ந் 	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	நாராயணன்	ேசந்த ம்	அபயக்	 ரல்
ெகா த் 	அலறியவா 	உள்ேள	ஓ 	வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	என்ன	 ப்பா
என் 	பார்ப்பதற்காக	ெவளிேய	வந்த	 மாரபாண் ய ம்	மற்றவர்க ம்	இந்தக்
காட்சிையக்	கண் 	திைகப் ம்	வியப் ம்	அைடந் 	ம ண் 	ேபாய்	நின்றனர்.
இன்னெதன் 	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.

பின்னால்	 ரத்தி	வந்த	 ட்டம்	கணத் க் க்	கணம்	அதிகமாயிற் .
ஆ தபாணிகளாகத்	தாக் வதற் 	ஓ 	வ வ 	ேபால்	வந்த	அவர்க ைடய
ெவறித்தன ம்	 ப்பா க ம்	ெப கின.	உள்ேள	உட்கார்ந்தி ந்த	மகாராணி
தலியவர்க ம்	ஆவைல	அடக்க	 யாமல்	பார்ப்பதற்காக	எ ந் 	ஓ 	வந்

விட்டார்கள்.	'காப்பாற் ங்கள்,	காப்பாற் ங்கள்'	என் 	அலறிக்	ெகாண்ேட	ஓ
வந்த	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	ேசந்த ம்	மகாராணியின்	கால யில்	வி ந்
வணங்கினார்கள்.	அவர்கள்	இ வ ம்	பயந் 	ந ங்கி	 கத்தில்	ெகாைலயச்சம்
பரவிய 	ேபால்	ேதாற்றமளித்தைத	எல்ேலா ம்	கண்டனர்.	இ வ ம்	ஓயாமல்
அ தி ந்த	சாயல்	ெதரிந்த .

"தாேய!	எங்கைளக்	ெகால்ல	ஓ வ கிறார்கள்.	நீங்கள்	தான்	அைடக்கலம்
அளித் க்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்"	என் 	மகாராணியிடம்	 ைறயிட் க்
கதறினார்கள்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	ேசந்த ம்.	எல்ேலா க் ம்	அவர்கள்	நிைல
ஒ வா 	 ரிந் 	விட்ட .

உடேன	 மாரபாண் யன்	வாயிற் றம்	பார்த்தான்.	கலகக்	 ட்டம்	வரம் 	மீறிக்
காவைலக்	கடந் 	உள்ேள	 ைழய	 யன் 	ெகாண் ந்த .

"காவலர்கேள!	பராந்தகப்	ெப வாயிைல	 விட் 	உட் றம்	கைணய	மரங்கைள
ட் க்	ெகா ங்கள்.	ேகாட்ைடக் ள்	யா ம்	 ைழய	விடாதீர்கள்"	என் 	சிங்க
ழக்கம்	ேபான்ற	 ரலில்	கட்டைளயிட்டன்	இராசசிம்மன்.	அ த்த	விநா

ஒன்றைரப்	பைன	உயர ம்	 க்காற்பைன	அகல ம்	உள்ள	அந்தப்	பிரம்மாண்டமான



கத கள்	 டப்ப ம்	ஒலி	அரண்மைனையேய	அதிரச்	ெசய் 	ெகாண் 	எ ந்த .

" ழல்வாய்ெமாழி!	எங்கைளெயல்லாம்	தவிக்க	விட் ப்	ேபாய்	விட்டாேர	அம்மா	உன்
தந்ைத?	அவர்	இ ந்த	ெப ைமக் 	இப்ப ெயல்லாம்	ஆ ெமன் 	யாராவ
எதிர்பார்த்ேதாமா?"	என் 	தணிக்க	 யாமல்	கிளர்ந்ெத ம்	 க்கத்ேதா
அந்தப்	ெபண்ைணத்	த விக்	ெகாண் 	கதறினார்	மகாராணி.	 ழல்வாய்ெமாழி

றிக்	 றி	அ தாள்.

"ேதவி!	அவ ைடய	காலம்	 ந் 	விட்ட .	எங்கைளத்	தப்பி	வாழச்	ெசய் விட்
அவர்	ேபாய்விட்டார்.	இரேவா 	இரவாக	இைடயாற் 	மங்கலத்திலி ந் 	நாங்கள்
இ வ ம்	 ன்சிைறக் ப்	ேபாய்விட் 	இப்ேபா 	ஒ 	 க்கிய	காரியமாக
வந்ேதாம்.	யா க் ம்	ெதரியாமல்	 	பல்லக்கில்	வந்ேதாம்.	அரண்மைனக்
அ கில்	வந்த	ேபா 	இந்தக்	கலகக்காரர்கள்	எப்ப ேயா	ெதரிந் 	ெகாண்
ரத்தத்	ெதாடங்கி	விட்டார்கள்.	நல்ல	ேவைளயாகக்	காப்பாற்றி	அபயமளித்தீர்கள்.

தம் ைடய	அந்திம	ேநரத்தில்	மகாமண்டேல வரர்	தங்களிடம்	ேசர்த் 	விடச்
ெசால்லி	ஓர்	ஓைலைய	என்னிடம்	அளித் ச்	ெசன்றார்"	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	இ ப்பிலி ந் 	அந்த	ஓைலைய	எ த்தான்	ேசந்தன்.	 க்கம்	அவன்
ரைலேய	மாற்றியி ந்த .
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அரண்மைனக்	ேகாட்ைடக்	கத கள்	எல்லாம்	 டப்பட் 	விட்டன.	ெவளிப் றம்
பராந்தகப்	ெப 	வாயி க் 	அப்பால்	கலகக்	 ட்டம்	ெவள்ளெமனப்	ெப கிக்
ெகாண் ந்த .	கலகக்காரர்களின்	ெவளிக்	 ப்பா கள்	பயங்கரமாக
ஒலித்தன.	ேசந்தைன ம்,	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்	ெவளிேய	அ ப்பாவிட்டால்
கதைவ	இ த் க்	ெகாண் 	உள்ேள	 ந் 	விடப்	ேபாவதாகப்	பய த்திக்
ெகாண் ந்தார்கள்	அவர்கள்.

இத்தைகய	பயங்கரமான	 ழ்நிைல	ெவளிேய	நிலவிக்	ெகாண் க் ம்
ேபா தான்	ேசந்தன்	தான்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	மகாமண்டேல வரரின்	இ திக்
காலத்தில்	எ தப்பட்ட	ஓைலச்	 ைள	விரித் 	மகாராணியிடம்	ெகா த்தான்.

"இராசசிம்மா!	இைதப்	ப த் ச்	ெசால்"	என் 	 மாரபாண் யனிடம்	அைதக்
ெகா த்தார்	மகாராணி.	 க்கம்	அைடக் ம்	நலிந்த	 ர ம்,	நீர ம் ம்
கண்க மாக	அவர்	அப்ேபா 	ேதாற்றமளித்த	நிைல	எல்ேலா ைடய
உள்ளங்கைள ம்	உ க்கிய .	ேசந்த ம்	கண்கலங்கிப்	ேபாய்	வாட்டத்ேதா
காட்சியளித்தான்.	 ழல்வாய்ெமாழி	தைல	நிமிரேவ	இல்ைல.	கண்கள்	சிவந்
கம்	வீங்கி	அ த 	ேசாகம்	பதிந்த	ேகாலத்தில்	நின்றாள்	அவள்.	மற்றவர்கள்

அைமதியாக	நின் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	 மாரபாண் யன்	எல்ேலா ம்
ேகட் ம்ப யாக	மகாமண்டேல வரரின்	இ தித்	தி க	ஓைலைய	இைரந்
ப த்தான்.

"அன் க் ம்,	மதிப் க் ம்	உரிய	மகாராணி	வானவன்மாேதவிக் ,	இைடயாற்
மங்கலம்	நம்பி	இ தியாக	எ ம்	தி கம்.	ேதவி,	இந்தத்	தி க	ஓைலைய
நீங்கள்	ப க் 	 ன்	நான்	இவ் லக	வாழ்வினின் 	விைடெபற் ச்	ெசன்
வி ேவன்.	என் ைடய	மரணத் க்காக	நீங்கேளா,	 மாரபாண் யேரா	சற்ேற ம்
வ ந்த	ேவண் யதில்ைல.	இந்த	விநா க் ப்	பின்	இனி	ஒ 	கணம்	வாழ்ந்தா ம்
நாேனா	என்	அறிேவா	எதி ம்	ெவற்றி	ெபற	 யா .	தீபத்தில்	எண்ெணய்
வற்றிய ம்	திரி ம்,	 ட ேம	அழிந் 	வி கிற	மாதிரி	நல்விைனப்	பயன்
நீங்கிய ம்	எவ்வள 	ெபரிய	மனிதராயி ந்தா ம்	அறி ம்,	 யற்சி ம்
பயன்படா !	அ ள்	கலக்காத	 ரட் 	அறி க் 	என்றாவ 	ஒ நாள்	இந்தத்
ேதால்வி	ஏற்படத்தான்	ெசய் ம்.	தளபதி	வல்லாளேதவன்	என்ைனச்	சரியாகப்
ரிந் 	ெகாள்ளாமேல	என்ெனன்னேவா	ெசய் 	விட்டான்.	அைதப்	ேபால்
இ தியில்	சில	சமயம்	நா ம்	அவைனப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாமல்	என்ெனன்னேவா
ெசய் 	விட்ேடன்.	அறி ம்	வீர ம்	பைகத் க்	ெகாண்டதால்	ஒ 	நாட் க்
எவ்வள 	ெக தல்கள்?	எப்ேபாதாவ 	 ந்தால்	ஒேர	ஒ 	சந்ேதகத்ைத	மட் ம்



நீங்கள்	தளபதிக் த்	ெதளி 	ெசய் 	விட	ேவண் ம்.	'அவன்	தங்ைகயின்
மரணத் க் 	நான்	காரணமில்ைல'	என்ப 	தான்	நீங்கள்	அவ க் த்	ெதளி
ெசய்ய	ேவண் ய	ெமய்.	ெபரிய	காரியங்கைள	நிைறேவற்ற	 யாமல்	இலட்சிய
பங்க ம்	மானக்ேக ம்	ஏற்பட்டால்	வடக் 	ேநாக்கி	உண்ணா	ேநான்பி ந் 	உயிர்
வி வ 	நம்	தமிழ்க்	 லத் 	மர .	நா ம்	இைடயாற் 	மங்கலத் ச்	சிவன்
ேகாயில்	 றட் ல்	அமர்ந் 	வடக் 	ேநாக்கி	இந்த	வாழ்ைவ	 த் க்	ெகாள்ளத்
தீர்மானித் 	விட்ேடன்.	சா 	தீர்மானப்ப தான்	வரேவண் 	ெமன்பதில்ைலேய?
என்	தீர்மானத்ைத	 ந்திக்	ெகாண் 	வந்தா ம்	அைத	வரேவற்க	நான்	தயங்க
மாட்ேடன்.

"இந்தக்	கைடசி	ேநரத்தில்	யா ம்,	எப்ேபா ம்,	எதிர்பாராத	ஒ 	காரியத்ைத	நான்
ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.	இத்தைனக்	காலமாக	என்னிடம்	உண்ைமயாக	ஊழியம்
ெசய்த	நாராயணன்	ேசந்த க் 	என்	மகள்	 ழல்வாய்ெமாழிைய	மணம்	 த் க்
ெகா த் 	விடப்	ேபாகிேறன்.	இைத	விடப்	ெபரிய	நன்றி	அவ க் 	நான்
ேவெறன்ன	ெசய்ய	 ம்?..."

இைரந்த	 ரலில்	ப த் க்	ெகாண்ேட	வந்த	 மார	பாண் யன்	ப ப்பைத	நி த்தி
விட் த்	தைல	நிமிர்ந் 	ேசந்தைன ம்,	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்	மாறிமாறிப்
பார்த்தான்.	அடாடா!	அப்ேபா 	 மாரபாண் யனின்	 கத்தில்தான்	எத்தைன
விதமான	உணர்ச்சிச்	சாயல்கள்	சங்கமமாகின்றன.	அவைனப்	ேபாலேவ
மற்றவர்க ைடய	பார்ைவ ம்	ேசந்தன்	ேம ம்	 ழல்வாய்ெமாழியின்	ேம ம்	தான்
தி ம்பிற் .	ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	ஏேதா	ெபரிய	 ற்றம்	ெசய்
விட்டவர்கைளப்	ேபால்	தைல	நிமிராமலி ந்தார்கள்.	 கத்தில்	உணர்ச்சிகளின்
றாவளி	ேதான்றி	விழிகள்	சிவந் 	ேபாய்க்	 ழல்வாய்ெமாழியிடம்	எைதேயா

ேகட் 	வி வதற் த்	 த்தன	 மாரபாண் யனின்	உத கள்.	அவேளா	அவன்
கத்ைத	நிமிர்ந் 	பார்க்கேவ	இல்ைல.	அந்தச்	சமயத்தில்,	"ேமேல	ப "	என்

மகாராணியின்	த த த்த	 ரல்	அவைனத்	 ண் ய .	 மாரபாண் யன்	ேமேல
ப க்கலானான்.	 தற்	ப திையப்	ப த்தைத	விட	இப்ேபா 	அவன்	 ரல்
ைநந்தி ந்த .	"எனக் 	மகளாகப்	பிறந்த	காரணத்தால்	 ழல்வாய்ெமாழிக்
இ க்கிற	அகந்ைத ம்,	ஆணவ ம்	இந்தப்	 திய	உற 	 லம்	அழிந் 	விட
ேவண் ெமன்ப 	என்	ஆைச.	என்	ெபண்ைண ம்,	ேசந்தைன ம்	 ன்பங்க ம்,
பைகக ம்	ெப கி	வ ம்	 ழலில்	தனிேய	ஒ 	பா காப் மின்றி	விட் ச்
ெசல்கிேறன்.	அவர்கள்	வாழ	ேவண் ம்.	நாட் ல்	எனக்கி க் ம்	எதிர்ப்பின்
பைகைம	அவர்கைள	அழிக்க	 யலாமல்	உங்க க் 	அைடக்கலமாக	அவர்கைள
அளிக்கிேறன்.	எப்ப யாவ 	அவர்கைள	வாழவி ங்கள்.	என் ைடய	அறிவின்
பி வாதங்களால்	இந்த	நாட் க் 	விைளந்த	 ன்பங்க க்காக	என்ைன
மன்னி ங்கள்.	 மாரபாண் யைர ம்	மன்னிக்கச்	ெசால் ங்கள்.
'மகாமண்டேல வரர்'	என்ற	மனிதைர	ஒ 	ெகட்ட	ெசாப்பனம்	கண்ட 	ேபால்
மறக்க	 ய ங்கள்!"



மாரபாண் யன்	அைதப்	ப த் 	 த்தான்.	மைழ	ெபய் 	ஓய்ந்தாற்	ேபான்ற	ஒ
வைக	அைமதி	அவர்களிைடேய	நிலவிய .	அந்த	அைமதிக் 	ேநர்மாறாக
ெவளிேய	கலகக்காரர்களின்	ெவறியாட்டம்	நடந் 	ெகாண் ந்த .	பராந்தகப்
ெப வாயிைல	இ த் த்	தகர்த் 	விட் 	உள்ேள	 ைழய	 யற்சி	ெசய்
ெகாண் ந்தார்கள்.

மகாமண்டேல வரரின்	ஓைலையப்	ப த் 	 த்த	பின்	சிறி 	ேநரம்	ஒன் ம்	ேபசத்
ேதான்றாமல்	நின்றார்	மகாராணி.	 ழல்வாய்ெமாழியின்	உள்ளம்	எப்ப 	அந்த
மணத் க் 	உட்பட்டெதன் 	 ரியாமல்	மனங்	 றி	நின்றான்	 மாரபாண் யன்.
"இராசசிம்மா!	வீர ம்	ெவற்றி ம்	அரியைணேயறி	ஆ ம்	தி ம்	இன் ம்
உனக் க்	கிைடக்கிற	காலம்	வரவில்ைல	ேபாலி க்கிற !	மகாமண்டேல வரேரா
ேபாய்விட்டார்.	அவ ைடய	இந்த	ஓைலையப்	ப த்த	பின்	என்	நம்பிக்ைககேள
அழிந் 	விட்டன	ேபால்	 யரமாயி க்கிற 	எனக் .	தளபதி
ஆகாதவனாகிவிட்டான்.	 ற்றத்தைலவர்க ம்	ஆகாதவர்களாகி	விட்டார்கள்.
இனி	யாைர	நம்பி,	எைத	நம்பி	நாம்	ெவற்றிைய	நிைனக்க	 ம்?	எனக் 	ஒ
வழி ம்	ேதான்றவில்ைல	அப்பா!	ேபா,	உன்னால்	 மானால்	இன் ம்	சிறி
ேநரத் க் ள்	இந்த	அரண்மைனையக்	கலகக்காரர்	ைகயில்	சிக்கிவிடாமல்
காப்பாற் .	அதற் ள்	நான்	மகாமண்டேல வரரின்	ெபண்ைண ம்,	அவள்
கணவன்	ேசந்தைன ம்	இங்கி ந் 	பா காப்பான	இடத் க் க்	 ட் க்
ெகாண் 	ேபாய்	வி கிேறன்"	என் 	 மாரபாண் யைன	ேநாக்கி	ேவண் க்
ெகாண்டார்	மகாராணி.

"அம்மா!	இப்ப 	ஒேரய யாக	நம்பிக்ைகயிழந் 	ேபசினால்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?
நாம்	இ வ ம்	தளபதிைய ம்	 ற்றத்	தைலவர்கைள ம்	சந்தித் ப்	ேபசிச்
சமாதானப்ப த்தலாம்"	என்றான்	இராசசிம்மன்.

"மகேன!	இந்த	நாட் ன்	ெவற்றிையப்	பற்றிக்	கவைலப்பட்டால்	என்னிடம்
அைடக்கலம்	அளிக்கப்பட்ட	இவர்கைள	யார்	காப்பாற் வ ?	இவர்க க் 	அழி
வராமல்	வாழைவக்க	ேவண் ெமன்ப 	மகாமண்டேல வர ைடய	கைடசி	ஆைச.
அைத	நான்	 தலில்	நிைறேவற்றியாக	ேவண் ம்.	நம்பிக்ைகையக்	காப்பாற்றிய
பின்	நாட்ைடக்	காப்பாற்ற	வ கிேறன்.	நீ	ேபாய்	நான்	 றியப 	வாயிற் றத் க்
காவைல	உ தியாக் ...	நிற்காேத...	உடேன	ெசல்!"	-	மகாராணியின்	 ரலில்
பரபரப் 	நிைறந்தி ந்த .	கைடசியாக	ஒ ைற	 ழல்வாய்ெமாழிையப்
பார்த் விட் 	நடந்தான்	இராசசிம்மன்.	அவன்	காவைல	ெகட் ப்	ப த் வதற்காக
பராந்தகப்	ெப வாயி க் ச்	ெசன்ற ம்,	ேசந்தைன ம்,	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்
த வி	அைழத் க்	ெகாண் 	தம 	அந்தரங்க	அைறக் ச்	ெசன்றார்	மகாராணி.
வன	ேமாகினிையக்	 ப்பிட் ,	" வன	ேமாகினி!	இந்த	அரண்மைனக்
க லத்தி ள்ள	விைலமதிப்பற்ற	உயர்ந்த	ஆைடயணிகலன்கைளெயல்லாம்



ேதர்ந்ெத த் 	இந்தப்	ெபண்ைண	அலங்கரித் 	வா"	என் 	ெசால்லிக்
ழல்வாய்ெமாழிைய	அவ டன்	ஆவேலா 	அ ப்பினார்.

ேசந்தன்	எவ்வளேவா	ம த் ம்	ேகட்காமல்	அவைன ம்	பட் ப்	பீதாம்பரங்கள்
உ த்தி	மணக்ேகாலம்	 ண் 	வரச்	ெசய்தார்.	பவழக்கனிவாயர்,	ஆசிரியர்,
விலாசினி	எல்ேலாைர ம்	 ழ	இ க்கச்	ெசய் 	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்
ேசந்தைன ம்	மாைல	மாற்றிக்	ெகாள் மா 	ெசய் 	மணக்ேகாலம்	கண்
மகிழ்ந்தார்.	எல்ேலா மாகச்	ேசர்ந் 	மணமக்க க் 	மங்கல	வாழ்த் க்
றினார்கள்.	அந்தச்	சமயத்தில்	இராசசிம்மன்	ேவகமாக ம்,	பரபரப்பாக ம்

அங்ேக	ஓ 	வந்தான்.	அவன்	 கத்தில்	பய ம்,	 ழப்ப ம்	ெதன்பட்டன.

"அம்மா!	பராந்தகப்	ெப வாயில்	தகர்ந் 	விட்ட .	கலகக்காரர்கள்	உள்ேள	 ந்
விட்டார்கள்.	இப்ேபாதி க்கிற	ெவறிைய ம்	ஆேவசத்ைத ம்	பார்த்தால்
அவர்கைளச்	சமாதானப்ப த்த	 யா 	ேபாலி க்கிற .	'மகாமண்டேல வரரின்
மகைள ம்	ஒற்றைன ம்	ெகான் 	பழிவாங் ேவாம்'	என் 	 ச்சலிட் க்	ெகாண்
ெகாைல	ெவறிேயா 	ஓ 	வ கிறார்கள்.	ஒ 	விநா 	 ட	இனிேமல்	இங்ேக
தாமதிப்பதற்கில்ைல.	எப்ப யாவ 	இவர்கைளக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்"	என்
கலவரம்	மி ந்த	 ரலில்	பதற்றத்ேதா 	 றினான்	 மாரபாண் யன்.
ழல்வாய்ெமாழிைய	மணக்ேகாலத்தில்	கண்ட	ேபா 	அந்தக்	 ழம்பிய
ழ்நிைலயி ம்	ஏேதா	சில	ெமல்லிய	உணர்ச்சிகள்	அவன்	உள்ளத்ைதக்	கசக்கிப்

பிழிவ 	ேபாலி ந்த .	அவன்	தன்	மனத்ைத ம்	கண்கைள ம்	அடக்கிக்
ெகாண்டான்.	ஏக்கத்ைதப்	ெப ச்சாக	ெவளித்	தள்ளினான்.	எங்ேகா	ெவறித்
ேநாக்கியவா 	நின்ற	மகாராணி	அவைனப்	பார்த் க்	 றினார்:

"இராசசிம்மா!	எல்ேலா ம்	ெவளிேயறி	விடலாம்.	உனக் ம்	எனக் ம்	இந்த
அரண்மைனயில்	ஒ 	ேவைல ம்	இல்ைல.	உன் ைடய	எண்ணங்க ம்,
என் ைடய	ஆைசக ம்	நிைறேவ ம்	காலம்	இன் ம்	வரவில்ைல
ேபாலி க்கிற .	பாண் யப்	ேபரரசின்	ெப ைம ம்,	 க ம்	பர வதற் ரிய	நிைல
உன்	தந்ைதயின்	காலத் க் ப்	பின்	இல்ைலேயா	என்னேவா?	நாம்	ெகா த்
ைவத்த 	அவ்வள 	தான்.	கவைலப்பட் ப்	பயனில்ைல.	நீ	ேபாய்
அந்தப் ரத் க் ள்	 ைழ ம்	பிரதான	வாயில்கைள	அைடத் 	விட	ஏற்பா 	ெசய்.
ேபார்க்காலங்களில்	அரண்மைனப்	ெபண்கள்	தப்பி	ெவளிேய வதற்காக
நந்தவனத் 	நீராழி	மண்டபத் க்க கிலி ந் 	ஒ 	 ரங்க	வழி	ேபாகிற .	நீ ம்
வா!	நாெமல்ேலா ம்	அந்த	வழியாக	ெவளிேயறி	விடலாம்.	 சீந்திரத் க்
அ கி ள்ள	பாதிரித்	ேதாட்டத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்வி ம்	அந்த	வழி.	அங்கி ந்
பவழக்கனிவாயர்	 தலியவர்கேளா 	ேசந்தைன ம்	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்
பா காப்பாக	 ன்சிைறக் 	அ ப்பி	ைவத் 	விடலாம்.	அறக்ேகாட்டத்தில்	ேபாய்த்
தங்கிக்	ெகாண்டால்	பின் 	அவர்கள்	பா 	கவைலயில்ைல"	என் 	மகாராணி
றிய	ேபா 	ேசந்தன்	 க்கிட்டான்:	"ேதவி!	எங்கள்	இ வ க்காக ம்	தாங்கள்



ன்பப்படக் டா .	நாங்கள்	 ன்சிைறயில்	என்	தைமயேனா 	ேபாய்த்
தங்கிவிட்டால்	பின் 	எங்க க் 	ஒ 	 ைற ம்	வராமல்	அவர்கள்	பார்த் க்
ெகாள்வார்கள்.	கலகக்காரர்களின்	பைகைம ம்,	பழிவாங் ம்	ெவறி ம்	உள்ளவைர
நாங்க ம்	இ க்கிற	இடம்	ெதரியாமல்	மைறந் 	வாழ்வதற் த்தான்
வி ம் கிேறாம்"	என் 	நாராயணன்	ேசந்தன்	பணி ட ம்	 ைழ ட ம்
ேமற்கண்டவா 	ேபசினான்.

"எப்ப ேயா	நன்றாக	வாழேவண் ம்	நீங்கள்.	அ 	மகாமண்டேல வரரின்	கைடசி
ஆைச.	அைதக்	காப்பாற் வதற் ம்,	நிைறேவற் வதற் ம்	நான்	கடைமப்பட்டவள்.
வா ங்கள்,	நாம்	இங்கி ந் 	ெவளிேயறிச்	ெசல்ல	ேவண் ய	ேநரம்	வந் 	விட்ட .
வன	ேமாகினி!	நீ	அந்தத்	தீபத்ைத	எ த் க்	ெகாள்.	 ரங்கப்	பாைதக் ள்
இ ட் 	அதிகமாக	இ க் ம்"	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	 ன்னால்	நடந்தார்
மகாராணி.	 மாரபாண் யன்	அந்தப் ரத் க்	கதைவ	அைடத் ப்	பா காப்
ஏற்பா கைளச்	ெசய் விட் 	அவர்கேளா 	வந் 	ேசர்ந் 	ெகாண்டான்.	அந்தச்
சமயத்தில்	அவ ைடய	 கத்ைதக்	காண்பவர்க க் 	உலகத்தி ள்ள
நிராைசெயல்லாம்	அங்ேக	வந் 	 	ெகாண் 	விட்ட 	ேபால்	ேதான்றிய .
ேபார்க்களத்தில்	சக்கேசனாபதியிடம்	வாக்களித் 	விட் 	இரேவா 	இரவாகக்
கிளம்பியேபா 	அவன்	மனத்தில்	உ வாகி	எ ந் 	ஓங்கி	நின்ற	நம்பிக்ைக
மாளிைக	இப்ேபா 	தைரமட்டமாகி	விட்டைதப்	ேபால்	ஒ 	தாழ் 	மனப்பான்ைம
ஏற்பட்ட .	மகாமண்டேல வரரின்	மரணம்,	 ழல்வாய்ெமாழியின்	விேனாதமான
தி மணம்,	கலகக்	 ட்டத்தின்	பழிவாங் ம்	ெவறி,	மகாராணியின்	அவநம்பிக்ைக
எல்லாவற்ைற ம்	ஒன் 	ேசர்த் 	நிைனக் ம்	ேபா 	தன் ைடய	இனிய
கன களில்	ெப ம்ப தி	அழிக்கப்பட் 	விட்ட 	ேபால்	உணர்ந்தான்	அவன்.
அன்ெறா 	நாள்	மைழ ம்,	 ய ம்	வீசிய	இரவில்	ஈழ	நாட் க்	காட் ல்
பாழ்மண்டபத் 	இ ளில்	உட்கார்ந் 	வாழ்க்ைகயின்	 ைமையப்	பற்றிச்
சிந்தித்தைத	ம ப ம்	நிைனத் ப்	ெப ச் 	விட்டான்	அவன்.

அவர்கள்	எல்ேலா ம்	நந்தவனத் க் ப்	ேபாய்ச்	 ரங்கப்பாைத	ஆரம்பிக்கிற
இடத்ைத	அைடந்தனர்.	விதிையப்	பின்	ெதாட ம்	ேபைத	மனிதைனப்	ேபால்
மாரபாண் ய ம்	அவர்கைளப்	பின்பற்றி	அங்ேக	ெசன்றான்.	அவன்	 கத்ைத

ஏறிட் ப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	 க்கம்	வ ம்	 ரலில்	"ெசல்வா!	உன்	 ன்ேனார்
மன்னாதிமன்னராக	வாழ்ந் 	இறந்த	இந்த	அரண்மைனைய	இ தியாக	ஒ ைற
பார்த் க்	ெகாள்.	இனி	இந்த	மாெப ம்	அரண்மைன	இ ப்ப ம்,	இல்லாத ம்
உனக் க்	கிைடப்ப ம்,	கிைடக்காத ம்	விதியின்	ஆைணையப்	ெபா த்த "
என்றார்	மகாராணி.	இராசசிம்மன்	நிமிர்ந் 	பார்த்தான்.	கத கள்	உைட ம்,
வர்கள்	இ ப ம்	ஒலி மாக	அந்த	அரச	மாளிைக	 வின்	எல்ைலயில்	இ ந்த .

எல்லா ம்	 ரங்க	வழிக் ள்	இறங்கிவிட்டனர்.	 வன	ேமாகினி	தீபத்ேதா
ன்னால்	ெசன்றாள்.	கைடசியாகக்	 மாரபாண் ய ம்	அதற் ள்	இறங்கி

மைறந்தான்.	ஊழ்விைனேய	 ரங்கமாகி	வழிநடத்திச்	ெசல்கிற	மாதிரி	ஒ



ெபாய்த்	ேதாற்றம்	உண்டாயிற் .

எல்ேலா ம்	 ரங்க	வழியில்	நடந் 	ெசல் ம்	ேபா 	ஓரிடத்தில்	ேசந்தன்	விைரவாக
நடந் 	 ன்ெசன் 	விட்டதால்	 ழல்வாய்ெமாழி	சற் ப்	பின்	தங்கிச்	ெசன்றாள்.
தளர்ந் 	 வண் 	ெமன்னைடயில்	ெம வாகச்	ெசன் 	அவைள	ெந ங்கினான்
மாரபாண் யன்.	ெகாதிக் ம்	மனத் டன்	ஏேதா	ஒ 	ேகள்விைய	அவளிடம்

ேகட் 	விடத்	 த்தான்	அவன்.	ஆனால்	 ழல்வாய்ெமாழி	அவைன	அ கில்
ெந ங்கவிடவில்ைல.	அவன்	விைரந் 	வ வ 	கண் 	தான்	 ந்திக்	ெகாண்
ெசன் விட்டாள்.	அப்ப 	அவள்	நைடைய	ேவகப்ப த்திக்	ெகாண் 	 ந்தின
ேபா 	அவ ைடய	 ந்தலிலி ந் 	இரண் 	மல்லிைகப்	 க்கள்	உதிர்ந்தன.
அவைள	ெந ங்கி	ஏேதா	ேகள்வி	ேகட் ம்	 ப் டேன	வந்த	 மாரபாண் யனின்
கால யில்	அந்த	மல்லிைகப்	 க்கள்	மிதிப்பட்ட ம்	அப்ப ேய	தயங்கி
நின் விட்டான்.	காலில்	மிதிபட்ட	 க்கைள ம்	 ன்னால்	விைரந் 	ெசன்
ேசந்தைன	ஒட் 	நடக் ம்	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்	மாறி	மாறிப்	பார்த் க்
ெகாண்ேட	சிறி 	ேநரம்	நின்றான்	அவன்.	அவ ைடய	மனத் க் ள்	ஏேதா	ஒ
ெமல்லிய	உணர் ம்	அப்ப 	மிதிபட் 	விட்ட 	ேபாலி ந்த .	மிதிபட்ட	 க்கைளத்
தி ப்பித்	தி ப்பிப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	ேமேல	நடந்தான்	 மாரபாண் யன்.
ரங்கப்	பாைத	 ந் 	ெவளிேய கிற	வைரயில்	யாேரா ம்	யா ம்	ேபசிக்

ெகாள்ளவில்ைல.

சீந்திரம்	பாதிரித்	ேதாட்டம்	வந்த .	மகாராணி	 ழல்வாய்ெமாழிைய ம்,
ேசந்தைன ம்	ைகையப்	பற்றிப்	பவழக்கனிவாயரிடம்	ஒப்பைடத்தார்.
"பவழக்கனிவாயேர!	அதங்ேகாட்டாசிரியேர!	இவர்கைள	 ன்சிைற
அறக்ேகாட்டத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்க்க	ேவண் ய 	உங்கள்	ெபா ப் .
கைலக க் ம்,	மணியம்பலத் க் ம்	என் ம்	அழிவில்ைல.	நீங்கள்	உள்ளவைர
ேசந்த ம்,	 ழல்வாய்ெமாழி ம்	வாழ்வைதக்	கண் 	வாழ்ந் 	மகி ங்கள்!"	என்
மகாராணி	 றிய	ேபா ,	"ேதவி!	தாங்க ம்	காந்த ர்	மணியம்பலத்தில்	வந்
எங்க டேன	இ ந் 	விடலாேம!"	என்றார்	பவழக்கனிவாயர்.

"நான்	இ க்க	ேவண் ய	இடத்ைத	நாேன	 	ெசய் 	ெகாண் 	விட்ேடன்.
நீங்கள்	ேபாய்	வா ங்கள்"	என் 	கண் ப்பாகச்	ெசான்னார்	மகாராணி.	யா ம்
ம த் ப்	ேபச	 யவில்ைல.	மகாராணிைய ம்,	 மாரபாண் யைன ம்	வணங்கி
விைடெபற் க்	ெகாண் 	எல்ேலா ம்	 றப்பட் ப்	ேபாய்விட்டார்கள்.	 வன	ேமாகினி
ஒ த்தி	மட் ம்	மகாராணியாேரா 	இ ந் 	ெகாண்டாள்.

"மகேன!	ேமகத்தால்	மைறக்கப்ப ம்	சந்திரைனப்	ேபால்	இன் ம்	சிறி 	காலம்
பாண் 	நா 	பைகவர்	ஆட்சியில்	தான்	இ க்க	ேவண் ம்	ேபாலி க்கிற .
என்ைனப்	பிறந்த	வீட் ல்	-	ேசர	நாட் 	வஞ்சமாநகரத்தில்	ெகாண் 	ேபாய்விட
ஏற்பா 	ெசய்.	இந்தப்	ெபண்	 வனேமாகினி	என்ேனா 	 ைண	வ வாள்.	எங்



ேபாய்	என்ன	ெசய்வாேயா?	ம ப ம்	நீ	ஆளாகி	இந்த	நாட்ைட	ெவன்
ஆள்வதற் 	வந்தால்	அப்ேபா 	நான்	உயிேரா 	இ ந்தால்	நாம்	மீண் ம்
சந்திப்ேபாம்"	என் 	மகாராணி	 றிய	ேபா 	 மாரபாண் யன்	உணர்ச்சி
வசப்பட் ச்	சி 	பிள்ைளேபால்	அ 	விட்டான்.	வஞ்சிமாநகர்	 றப்ப 	 ன்
ெதன்பாண் 	நாட் க்	ேகாவில்க க்ெகல்லாம்	கைடசியாக	ஒ 	 ைற	ெசன்
தரிசனம்	ெசய்ய	ேவண் ெமன் 	மகாராணி	ஆைசப்பட்டார்.	அந்த	ஆைசைய
நிைறேவற்ற	இரண் 	நாட்கள்	ெசலவழித்தான்	 மாரபாண் யன்.	 ன்றாம்	நாள்
காைல	ஒ 	பல்லக் ம்	 மப்பதற் 	ஆட்க ம்	ேத 	மகாராணிைய ம்,
வனேமாகினிைய ம்	ஏற்றி	அ ப்பினான்.	அப்ேபா ,	"அம்மா!
வஞ்சிமாநகரத் க் 	இங்கி ந் 	அதிக	நாட்கள்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.
கவனமாகப்	ேபாய்ச்	ேச ங்கள்.	நான்	ேபார்க்களத் க் ப்	ேபாய்	ேபாைரக்
கவனிக்கிேறன்.	நல்விைன	இ ந்தால்	ம ப ம்	சந்திப்ேபாம்!"	என் 	மனங்
கலங்கிக்	 றினான்.

"இராசசிம்மா!	உனக் 	என்	பயணத்ைதப்	பற்றிக்	கவைல	ேவண்டாம்	-
வஞ்சிமாநகரப்	பயணத்ைத	விட	நீண்ட	வாழ்க்ைகப்	பயணத்ைத	நான்
கண்டாயிற் .	இனிப்	பயமில்ைல.	ேபாய்	வா!	ெவற்றியானால்	ெவன் 	வா.
ேதால்வியானால்	எங்ேகயாவ 	ேபாய்	ம ப ம்	ெவற்றிக் 	 யற்சி	ெசய்"	என்
அவன்	மனக்	கலக்கத்ைதத்	ேதற்றி	வாழ்த்திவிட் 	நிம்மதியாக
வஞ்சிமாநகரத் க் ப்	 றப்பட்டார்	மகாராணி.	தாையத்	தன்னிடமி ந் 	பிரிக் ம்
அந்தப்	பல்லக் ப்	ேபாவைதேய	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்ற	 மாரபாண் யன்
அதன்	ேதாற்றம்	கண்	பார்ைவயிலி ந் 	மைறந்த ம்	கண்ணில்	 ளிர்த்த	நீர்
த் க்கைளத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	தி ம்பினான்.	நான் 	 ற ம்	விழிகள்

பார்க்க	 ந்த	அள 	 ற்றி ம்	பார்த்தான்.	ேமேல	வானத்ைத	அண்ணாந்
ேநாக்கினான்.	அந்தத்	ெதன்	பாண் 	நா ,	அதன்	வளம்,	அதன்	அழ ,	அதன்
ெசல்வங்கள்,	அதன்	ெதய்வத்	தி க்ேகாவில்கள்	எல்லாம்	 னியமாய்ப்	பாழ்
ெவளியாய்	ஒன் மற்ற	பழம்	ெபாய்களாகத்	தி ெரன் 	மாறிவிட்டன	ேபாலி ந்த .
தன்	ெப ைமைய ம்,	 கைழ ம்,	இளவரசன்	என்ற	பதவிைய ம்	மறந் 	எவேனா
ஒ 	ேபைத	இைளஞன்	ேபால்	நடந்தான்	அவன்.
-------	
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மகாராணிைய	வஞ்சிமா	நகரத் க் ச்	சிவிைக	ஏற்றிய ப்பி	விட் 	ேபார்க்களம்
ேநாக்கிப்	 றப்பட்ட	 மாரபாண் யன்	ந 	வழியிேலேய	அந்தத்	 ன்பச்
ெசய்திையத்	ெதரிந் 	ெகாண்டான்.	ேவதைனப்ப கிற	அள 	 ட	அவன்
உள்ளத்தில்	அப்ேபா 	ெதம்பில்ைல.	' தல்	நாள்	காைல	பதிெனா
நாழிைகயளவில்	ெவள் ைர	வடதிைசப்	பைடகள்	ைகப்பற்றி	விட்டனவாம்.
சக்கேசனாபதி ம்	அவேரா 	எஞ்சியி ந்த	ஈழநாட் 	வீரர்க ம்	விழிஞத் க்
ஓ க்	கப்பேலறி	விட்டார்களாம்'	என்ற	ெசய்திதான்	அ .	அைதத்	ெதரிந்
ெகாண்ட டன்,	'சக்கேசனாபதியின்	ேமல்	 ற்றமில்ைல!	அவர்	என்ன	ெசய்வார்?
பாவம்,	பதிெனா 	நாழிைக	வைர	என்ைன	எதிர்பார்த்தி ப்பார்.	நான்
மட் ெமன்ன?	நா ம்	ேபாக	ேவண் ய தான்.	எனக் 	மட் ம்	இங்ேக	என்ன
ைவத்தி க்கிற ?	ெவற்றிைய	நிைனத் 	வந்ேதன்.	எல்லா	வைகயி ம்
ேதால்விதான்	கிைடத்த .	பரவாயில்ைல.	இந்தப்	பரந்த	உலகத்தில்	எங்ேகயாவ
ஒ 	 ைலயில்	என்	ஏக்கங்கைள ம்	நிராைசகைள ம்	 மந் 	ெகாண்
வாழ்வதற் 	இடமில்லாமலா	ேபாய்விடப்	ேபாகிற ?	ஏக்கங்க ம்,	நிராைசக ம்,
ேதால்விக ம்,	அவநம்பிக்ைகக ம்	இ க்கின்றவைர	நான்	ெவற்றிைய	எண்ணித்

த் க்	ெகாண்ேட	இ ப்ேபன்!'	என் 	தனக் த்	தாேன	ெமல்லச்	ெசால்லிக்
ெகாண்டான்.	தன்	எண்ணத்ைத	மாற்றிக்	ெகாண் 	ேவ 	ஏேதா	ஒ 	 க்
வந்தவன்	ேபால்	தி ம்பி	விழிஞத் க் ப்	 றப்பட்டான்	அவன்.	ேசார் ம்,	 யர ம்
தன்	மனத்திலி ந் 	நீங்கித்	ேதால்விகைள	மறந் 	ேபாக	ேவண் மானால்	அப்ப
மறக்கச்	ெசய்வதற் ரிய	ஏற்ற	பரி ரணமான	உல்லாச	நிைன 	ஒன் 	அப்ேபா
அவ க் த்	ேதைவப்பட்ட .	 ைம ம்,	ெச ைம ம்	நிைறந்த	அந்த	உல்லாசம்
தனக் க்	கிைடக்க	 ெமன்ேற	அவ க் த்	ேதான்றிய .	கண்கைள	ெமல்ல

	மனத்திலி ந்த	மற்ற	எண்ணக்	 ப்ைபகைளெயல்லாம்	ஒ க்கிெயறிந்
நிைனைவ	ஒ ைமப்ப த்தி	எைதேயா	நிைனக்க	 யன்றான்	அவன்.

அ த்த	கணேம	அந்த	 யற்சிக் 	ெவற்றி	கிைடத்த .	ெகாவ்ைவச்	ெசவ்வா ம்
அதில்	 மிண்	சிரிப் மாக	மண் லகத் ச்	 வா கள்	பதியாத	மதிவதனம்
ஒன் 	 மாரபாண் யனின்	உ ெவளித்	ேதாற்றத்தில்	ெதரிந்த .	'காலம்	காலமாய்
வளர்ந்ேதா ம்	நாட்களின்	 ழற்சிையக்	கணக்கிட் க்	ெகாண் 	உங்க க்காகேவ
ேதய்ந் 	ஓய்ந் 	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிேறன்.	நீங்கள்	எப்ேபா 	வந் 	என்
தவத் க் 	ெவற்றிையக்	ெகா க்கப்	ேபாகிறீர்கள்?'	-	என் 	அந்த	அழ
கத்தின்	பவழ	இதழ்கள்	திறந் 	தன்	காத ேக	ெமல்ல	வின வ 	ேபால்	ஓர்

உணர்ச்சிப்	பிரைம	அவ க் 	ஏற்பட்ட .	'மின்னலில்	ஒளிெய த் 	 கில்தனில்
ழல்	ெதா த் '	என் 	அந்த	மகா	ெசௗந்தரியத்ைத	வியந் 	அதனால்
ண்டப்ெபற் த்	தான்	 ன் 	பா ய	கவிைதைய	அவன்	 த்தான்.



இவ்வாறாக	விழிஞத் க் ச்	ெசல் ம்	ேபா 	அவன்	நடந் 	ெசல்லவில்ைல.
மதிவதனி	என் ம்	இனிய	நிைன கைளத்	ெதன்றல்	காற்றின்	அைலகளாக்கித்
தன்	உணர் கைள	மிதக்கச்	ெசய் 	விைரந்தான்.	அந்த	விைரவில்	அவன்	மனம்
தாங்கிக்	ெகாண் ந்த	நிைன ம்,	கன ம்,	உணர் ம்	எல்லாம்	ஒன்ேற
ஒன் தான்.	அ தான்	மதிவதனி	என் ம்	எழில்.

மாரபாண் யன்	விழிஞத்ைத	அைட ம்	ேபா 	இர 	நீண் 	வளர்ந்தி ந்த .
விழிஞத் 	அரச	மாளிைகக் ப்	ேபாய்	அங்கி ந்த	 திைரக்காரக்	கிழவைன
எ ப்பி	அவனிடம்	இ ந் 	வலம் ரிச்	சங்ைகப்	ெபற் க்	ெகாண்
ைற கத் க் ச்	ெசன்றான்	அவன்.	ஆள்	நடமாட்டம்	 ைறந்தி ந்த	அந்த

இர 	ேநரத்தில்	தன்ைன	இன்னாெரன் 	எவ ம்	அைடயாளம்	கண் 	ெகாள்ள
விடாமல்	ஒ ங்கித்	தயங்கி	நடந்தான்	அவன்.	'ெதன்பாண் 	நாட் ன்	வள ம்
ெப ைம ம்	மிக்க	ஒேர	 ைற கப்	பட் னமாக	ேமற் க்	கடற்கைரயில்	இலங் ம்
அந்த	நகரம்	இன் ம்	இரண்ெடா 	நாட்களில்	வடதிைசயரசர்களின்
ஆதிக்கத் க் 	உட்பட் 	வி ம்.	அதன்	பின்	எங் 	ேநாக்கி ம்	ேசாழர்	 லிக்ெகா
பறக் ம்!	அதற்கப் றம்	சிறி 	காலத்தில்	அவ்வழகிய	 ைற க	நகரம்	ஒ
காலத்தில்	பாண் யர்க க் ச்	ெசாந்தமாக	இ ந்த 	என் 	பழங்கைத
ேப வேதா 	நின் 	ேபா ம்'	என் 	இப்ப ெயல்லாம்	நிைனத்த	ேபா
மாரபாண் ய க் 	மனம்	ெகாதிக்கத்தான்	ெசய்த .	 யரத்ேதா 	நடந்

ேபாய்ப்	 றப்ப வதற் த்	தயாராக	இ ந்த	ஒ 	யவனக்	கப்பலில்	ஏறினான்	அவன்.
இ ளாயி ந்தா ம்	அவன்	ஏ வைதக்	கப்பலின்	தளத்திலி ந் 	பார்த் 	விட்ட
மீகாமன்	ஓ 	வந் 	ஏறக் டாெதன் 	விழிகைள	உ ட் க்	ேகாபத்ேதா 	பார்த் ப்
பய த்தினான்.

அவன்	த ப்பதன்	 றிப்ைபப்	 ரிந் 	ெகாண்ட	 மாரபாண் யன்	ெமல்லச்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	தன்	இரண் 	 ன்	ைககைள ம்	அழ 	ெசய்திலங் ம்
விைல	மதிப்பற்ற	ெபாற்	கடகங்கைளக்	கழற்றி,	"இந்தா,	இைத	ைவத் க்	ெகாள்!
என்ைன	இக்	கப்பலில்	பயணம்	ெசய்ய	வி "	என் 	ெசால்லிக்	ெகா த்தான்.
அவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண்ட ம்	கண்கள்	வியப்பால்	விரியக்	 மாரபாண் யைனப்
பார்த்தான்	அந்த	மீகாமன்.	மரியாைதேயா 	விலகி	நின் 	ஏறிக்	ெகாள்ள
வழிவிட் 	வணங்கினான்.	 மாரபாண் யன்	கப்பலில்	ஏறி	அதிகம்	ஒளி	பரவாத
ஓரிடம்	ேத த்	தளத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டான்.	அங்கி ந் 	பார்க் ம்	ேபா ,
அந்த	இ ளில்	விழிஞம்	 ைற க ம்	அதற் 	அப்பால்	பன்ென ந்	ெதாைல
இரவால்	 ண் க் ம்	ெதன்பாண் 	நா ம்,	தன்ைனக்	ைகவிட் 	நீக்கி
எங்ேகா	விலக்கி	அ ப் வ 	ேபால்	அவ க் 	ஓர்	ஏக்கம்	உண்டாயிற் .	அந்த
ஏக்கம்	சில	ெசாற்களாக	உ ப்ெபற்ற .	நிராைசையச்	ெசாற்களாக்கிக்
கப்பலி ள்ள	மற்றவர்கள்	காதில்	வி ந் 	விடாதப 	ெமல்லத்	தனக் ள்	

த்தான்	அவன்.	



'தி ம்	அரியைண ம்	ெப வீரத்
								தி வா ம்	நிைனப்ெபாழியக்
க தரிய	ெதன்பாண் 	நிலம்	மறந்
								க ைணமி 	தாய்	மறந்
சி ெதரிைவ	மதிவதனி	சிரிப்பி க் ச்
								ெசயல்ேதாற் 	நிைனவைலந்
ெபா மனம்	பி த்தி க்கப்	பி த்தி க்கப்
								ேபாகின்ேறன்	ேபாகின்ேறன்.'	

உணர்ச்சித்	 ப்பில்	உ வான	ெசாற்கைளத்	திரட் 	இப்ப 	 த்த	ேபா
இந்தச்	ெசாற்களின்	 லம்	தாய்த்	தி நாடாகிய	ெதன்பாண் 	நாட் னிடேம
விைடெபற் க்	ெகாண் 	விட்ட 	ேபால்	அவ க் 	ஒ 	தி ப்தி	ஏற்பட்ட .	கப்பல்
றப்பட் 	விட்ட .	ெசம்பவழத்	தீவில்	தன்ைன	இறக்கிவி மா 	மீகாமனிடம்
ேபாய்ச்	ெசால்லிவிட் 	ம ப ம்	அந்த	இ ண்ட	 ைலக் 	வந்தான்.
தன்னிடமி ந்த	வலம் ரிச்	சங்ைக	மார்ேபா 	ேசர்த் த்	த வினாற்	ேபால்
ைவத் க்	ெகாண் 	சாய்ந் 	ப த்தான்.	அந்தக்	கப்பலில்	யாேரா	ஏளனமாகச்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேபசிய	சில	வார்த்ைதகைள	அவன்	ெசவிகள்	ேகட்டன.

"ம ப ம்	ெதன்பாண் 	நா 	ேபாரில்	ேதாற் விட்டதாம்	ஐயா!	தளபதிேய
பாண் யப்	ேபரர க் 	எதிராக	மாறிவிட்டானாம்.	எல்ேலாைர ம்	ஆட் ப்	பைடத் க்
ெகாண் ந்த	மகாமண்டேல வரர்	இறந் 	விட்டாராம்.	மகாராணி	வஞ்சிமா
நகரத் க் த்	தப்பிப்	ேபாய்விட்டாராம்.	அந்தப்	பயந்தாங்ெகாள்ளி	இளவரசன்
இராசசிம்மன்	எங்ேகா	ேபாய்விட்டானாம்."

"ெதரிந்த	விஷயம்	தாேன	ஐயா!	யார்	ேதாற்றாெலன்ன?	யார்	ெவன்றாெலன்ன?
நம் ைடய	கப்பல்	விழிஞத் க் 	வந் 	ேபாவ 	நிற்கப்	ேபாவதில்ைல.	ேபச்ைச
வி ங்கள்!"	என் 	மீகாமன்	அலட்சியமாகப்	பதிலளித்தைத ம்	இ ளில்	 டங்கிப்
ப த்தி ந்த	 மாரபாண் யன்	ேகட்டான்.	அந்தச்	ெசாற்கள்	' ளீர்	 ளீெர'ன் 	தன்
ெநஞ்சில்	அைறவ 	ேபாலி ந்த 	அவ க் .	ெதன்பாண் 	நா ,	ெவற்றி,
ேதால்வி,	ேபார்,	இளவர ப்பட்டம்,	மர 	எல்லாவற்ைற ம்	பழங்	கன கள்	ேபால்
மறந் 	விடத்	 த்த 	அவன்	உள்ளம்.

'மறக்கத்தான்	ேபாகிேறன்!	நாைளக் ச்	ெசம்பவழத்	தீவில்	இறங்கி	அந்த
ெவண் த் ப்	பற்களின்	சிரிப்ைபப்	பார்த்த	பின்	எல்லாவற்ைற ம்	மறந் 	 திய
வாழ்க்ைகையத்	ெதாடங்கத்தான்	ேபாகிேறன்!'	என் 	வற் த்தி	நிைனத் க்
ெகாண் 	மனச்சாந்தி	ெபற் 	உறங்கினான்	அவன்.	உறக்கெமன்றால்	தானாக
உண்டாக்கிக்	ெகாண்ட	உறக்கம்	தான்	அ .	அந்தப்	ேபாலி	உறக்கத்தி ம்
நிைன களின்	 ட்டத்தி மாகக்	கப்பலின்	இர ப்	பயணத்ைதக்	கழித்
விட்டான்	 மாரபாண் யன்.	வி ந்த ம்,	"ஐயா!	எ ந்தி !	இேதா	ெசம்பவழத்	தீ



வந் விட்ட "	என் 	மீகாமன்	வந் 	எ ப்பினான்.	கப்பல்	ெசம்பவழத்	தீவின்
கைரேயாரமாக	நி த்தப்பட் ந்த .	மீகாம ம்	மற்றவர்க ம்	தன்	 கத்ைதப்
பார்த் 	விடாமல்	ேமலாைடயால்	தைலையப்	ேபார்த்திய 	ேபால்	 க்கா ட் க்
ெகாண் 	கப்பலிலி ந் 	இறங்கினான்	 மாரபாண் யன்.	அவன்	உள்ளம்	இன்பக்
கிளர்ச்சி	ெகாண் 	ெபாங்கிய .	அவலக்	கவைலகளற்ற,	ெவற்றி	ேதால்விகள்
இல்லாத	ஒ 	 திய	ேபாக	 மிைய	மிதித் க்	ெகாண் 	நிற்ப 	ேபால்	அவன்
பாதங்கள்	உணர்ந்தன.	கவைலயற் ப்	ெபாங் ம்	உற்சாகத் டன்	வலம் ரிச்	சங்கின்
ஊ வாைய	இதழ்களில்	ைவத் 	 ழக்கினான்	அவன்.	நீரா 	எ ந்த	கன்னிைக
ேபால்	ைவகைறயின்	மலர்ச்சியில்	அந்தத்	தீவின்	அழ 	பன்மடங் 	ேசாபித்த .
அந்தத்	தீவின்	கைடவீதித்	தி ப்பத்தில்	நின் 	ெகாண் 	கப்பல்	வந்
நிற்பைத ம்,	அதிலி ந் 	ஒ வர்	இறங் வைத ம்	பார்த்தவா 	இ ந்தாள்	ஓர்
இளம்ெபண்.	 மாரபாண் யனின்	சங்ெகாலி	அந்தப்	ெபண்ணின்	ெசவிகளில்
அ தமாகப்	பாய்ந்த .	அந்த	ஒலிையக்	ேகட்ட	ம கணேம	அவள்	ேபைதப்
ப வத் ச்	சி மிேபால்	உற்சாகத்ேதா 	கடற்கைரைய	ேநாக்கி	ஓடலானாள்.	அந்தப்
ெபண்ணின்	ஓட்டம்	காட் ல்	தன்	ேபாக்கில்	ஓ ம்	 ள்ளிமாைன	நிைன
ப த்திய .	அவள்	அவைன	ெந ங்கிவிட்டாள்.	சங்கநாதம்	ெசய் 	ெகாண்
மணல்	திடலில்	நின்ற	 மாரபாண் யன்	அவைளக்	கண்ட ம்,	"மதிவதனீ!"	என்
வினான்.	அந்தக்	 வலில்	தான்	ஊழிஊழியாகத்	ேதங்கி	நின் 	 மந்

ேபான 	ேபான்ற	அன் த்	 ப்பின்	ெதானி	எத்தைன	உ க்கமாக	ஒலிக்கிற ?
அவள்	வந் 	அவெனதிேர	நின் 	பார்த்தாள்.	பார்த் க்	ெகாண்ேடயி ந்தாள்.

	மதிையக்	கைற ைடத்தாற்	ேபான்ற	 கத்தில்	மலர்ந் 	அகன்ற
கயல்விழிகளால்	அவைனப்	ப கிவி வ 	ேபால்	ேநாக்கிய	ேநாக்கம்	ெபயரேவ
இல்ைல.	கல்பேகா 	காலம்	பிரிந் 	நின் 	விரகதாபத்தில்	நலிந் 	அன்
தாகத்தால்	வா ய	காதலி	ேபால்	அவள்	கண்கள்	காட்சியளித்தன.

"மதிவதனி!	நான்	வந் 	விட்ேடன்.	இனி	உன்ைனப்	பிரிந் 	ேபாகமாட்ேடன்.
அன்ெறா 	நாள்	நீ	என்	உயிைரக்	காப்பாற்றினாய்.	உன்ைனக்	காப்பாற் வதற்
இன் 	நான்	வந்தி க்கிேறன்!"	என் 	 றியவாேற	அவள்	அ கில்	ெந ங்கி
அவைளத்	த விக்	ெகாண்டான்	 மாரபாண் யன்.	அன் ப்	ெப க்கில்
ேபச்ெசழாமல்	வாய் 	நின்ற	மதிவதனி	"என்	தவம்	ெவற்றி	ெபற் 	விட்ட "
என் 	ெமல்ல	வாய்திறந் 	நாக் ழறச்	ெசான்னாள்.

"வா,	ேபாகலாம்!	நம் ைடய	வாழ்க்ைக	இனி	இந்தத்	தீவின்	எல்ைலக் ள்
ஆரம்பமாகிற !"	என் 	அவைளத்	த வி	அைணத்தவாேற	நடந்தான்
மாரபாண் யன்.

அவேளா 	அப்ப 	நடந்த	ேபா 	அன்ைப ம்	இன்பத்ைத ம்	அ பவித் ச்
தந்திரமான	எளிைம டன்	காதல்	வாழ் 	வாழ்வதற்காகேவ	ஒ 	 திய	பிறவி

எ த்தி ப்ப 	ேபால்	 மாரபாண் ய க் த்	ேதான்றிய .	கடல்	அைலக ம்,



இைளஞாயிற்றின்	மாணிக்கச்	ெசங்கதிர்க ம்,	காற் ம்,	வான ம்,	 மி ம்
அந்தக்	காதலர்க க் 	நல்வர 	 வ 	ேபால்	அதியற் தமானெதா 	 ழ்நிைல
அன் 	காைலயில்	அந்தத்	தீவில்	நிலவிய .	எல்லா	இன்ப ம்	 ய்த் ப்	பல் ழி
காலம்	வாழட் ெமன் 	அந்தக்	காதலர்கைள	வாழ்த்திவிட் 	வஞ்சிமா	நக க் ச்
ெசல்ேவாம்.	நாம்	மகாராணி	வானவன்மாேதவிையப்	பார்க்க	ேவண் மல்லவா?

ெதன்பாண் 	நாட்ைட	வடதிைச	மன்னர்கள்	ைகப்பற்றிய	பின்	ேசாழப்
ேபரர க் ட்பட்ட	நிலமாகிவிட்ட 	அ .	தளபதி ம்,	கழற்கால்	மாறனா ம்	கலகக்
ட்டத்ைதக்	கைலத் 	விட் 	எங்ேகா	ஓ ப்	ேபாய்விட்டார்கள்.	இந்த

நிகழ்ச்சிகெளல்லாம்	நடந் 	 ந் 	ஆ 	திங்கட்	காலம்	கழிந் 	விட்ட .
ேசந்த ம்	 ழல்வாய்ெமாழி ம்,	அன் 	மயமான	இல்லற	வாழ்க்ைகைய
ன்சிைறயில்	நடத்தி	வ கிறார்கள்.	காந்த ர்	மணியம்பலத்தில்	ேசாழ	அரசின்

ஆட்சிக் ட்பட் 	அதங்ேகாட்டாசிரிய ம்	பவழக்கனிவாய ம்	எப்ேபா ம்	ேபால்
தமிழ்ப்பணி	 ரிந் 	வ கிறார்கள்.	அதங்ேகாட்டாசிரியர்	விலாசினிக் த்
தி மணம்	 ப்பதற்காகத்	தக்க	மணமகைனத்	ேத க்	ெகாண் க்கிறார்.
ெதன்பாண் 	நா 	பைழய	அைமதி ம்,	வள ம்	ெபற் ச்	ெசழிப்பாக	இ க்கிற .
இவ்வள ம்	ெதரிந்த	பின்,	இனி	வஞ்சிமாநக க் ப்	ேபானால்	நம் ைடய
உள்ளத்ைத	உ க் ம்	உண்ைம	ஒன்ைற	ெதரிந் 	ெகாள்ள	ேந கிற .
வஞ்சிமாநகரத்தின்	கீழ்பால்	ஊர்ப் றத்தில்	 ணவாயிற்	ேகாட்டெமன் ம்
தவப்பள்ளி	ஒன் 	ெந ங்காலமாக	இ ந் 	வ கிற .	 ய	ேதாற்ற ம்,
அ ெளாளி	திக ம்	 க ம்	ெகாண்ட	 றவியர்	பலர்	அக்ேகாட்டத்தில்	வசித்
வ கின்றனர்.	இேதா	அக்ேகாட்டத்தி ள்	 ைழந் 	உள்ேள	ேபாகிேறாம்	நாம்.
தி க் ண	வாயிலாகிய	இத்	தவச்	சாைலயின்	வாயிலில்	பிரம்மாண்டமான
மரங்களின்	நிழலில்	இேதா	ஆடவ ம்	ெபண் மாக	எத்தைன	 றவியர்
வீற்றி க்கின்றனர்,	பா ங்கள்.	மரங்கள்	அடர்ந்த	இம்	 ன்	ப திையக்	கடந்
உள்ேள	ெசல்ேவாம்.	அேதா,	தாமைரப் 	வ வமாக	அைமந்த	ஒ 	ெபரிய	பளிங்
ேமைட!	அதன்	ேமல்	அமர்ந்தி க் ம்	 தாட் ைய	நன்றாக	உற் ப்	பார்த்தால்
இன்னாெரன் 	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	நன்றாகக்	 ர்ந் 	பா ங்கள்.

ஆம்!	மகாராணி	வானவன்மாேதவி	அங் த்	தவக்ேகாலம்	 ண் 	வீற்றி க்கிறார்.
ேவேறார்	இளம்	ெபண் ம்	தவக்ேகாலத்தில்	அவர ேக	இ ந் 	பணிவிைட
ரிந் 	ெகாண் க்கிறாள்.	சற் 	ெந ங்கிப்	பார்த்தால்	அவைளப்	 வன	ேமாகினி
என் 	அைடயாளம்	கண் 	ெகாள்ளலாம்.	மகாராணி	விழிகைள	 த்
தியானத்தில்	ஆழ்ந்தி க்கிறார்.	அைமதியான	இந்தச்	சமயத்தில்	அங் 	ஓர்
ஆச்சரியம்	நிகழ்கிற .	சீரழிந் 	உ த்	ெதரியா 	ேதாற்றம்	மாறிப்	ேபாய்
வல்லாளேதவ ம்,	கழற்கால்	மாறனா ம்	அங் 	ஓ 	வ கிறார்கள்.	"ேதவீ!
எங்கைள	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	எங்க ைடய	ெவறியால்	எத்தைனேயா
ெக தல்கைளச்	ெசய் விட்ேடாம்.	மகா	பாவிகள்	நாங்கள்"	என் 	கதறியவாேற
ஓ 	வந் 	வணங்கினார்கள்!	அவர்கள்	கண்கள்	கலங்கி	அ ைக	 ட் க்



ெகாண் 	வர	இ ந்த .	மகாராணி	கண்கைளத்	திறந் 	அவர்கைளச்	சிரித் க்
ெகாண்ேட	பார்த்தார்.	அவர்	 கத்தில்	சிறி ம்	மா தல்	ஏற்படவில்ைல.	ஒேர
சாந்தம்	நிலவிய ,	"ஓ	நீங்களா?	உட்கா ங்கள்"	என் 	அ ளின்	கனி 	நிைறந்த
ரலில்	 றினார்	அவர்.

"நாங்கள்	பாவிகள்,	ெகட்டவர்கள்.	உங்க க் 	 ன்	உட்காரக்	ெகாஞ்ச ம்
த தியற்றவர்கள்!"

"சந்தர்ப்பம்	மனிதர்கைளப்	பாவிகளாக ம்,	ெகட்டவர்களாக ம்	ஆக்கலாம்.
இனியாவ 	நல்லதாக	இ க்கட் ம்.	ேபாய்	நல்விைனையத்	ேதட	 ய ங்கள்
இந்த	விசாலமான	தவப்பள்ளியில்	இன் ம்	நிைறய	இடம்	இ க்கிற .
உங்கைள ம்	உங்கைளப்	ேபால	வர	இ க் ம்	இன் ம்	எத்தைனேயா	ேபைர ம்
இந்தத்	தி க் ண	வாயிலின்	கத கள்	எப்ேபா ம்	திறந்த	வண்ணம்	வரேவற்கக்
காத்தி க்கின்றன"	என் 	 ன்னைகேயா 	ெசால்லிவிட் 	அவர்கள்	பதிைல
எதிர்பாராமல்	ம ப ம்	கண் த்	தியானத்தில்	ஆழ்ந்தார்	மகாராணி.

வல்லாளேதவ ம்,	கழற்கால்	மாறனா ம்	அந்தத்	தவக்ேகாலத்ைத	வணங்கிவிட்
அந்தக்	 ணவாயிற்	ேகாட்டத்தின்	உள்ேள	ெசன்றனர்.	சில	நாழிைகக க் ப்	பின்
அவர்க ம்	தவக்ேகாலத்ேதா 	வந் 	அமர்ந்த	ேபா 	தியானத்தில்	ஆழ்ந்தி ந்த
மகாராணி	கண்	திறந் 	பார்த்தார்.	அவர்	வதனத்தில்	அ ள்	நைக	மலர்ந்த .	ஒ
கணம்	தான்!	ம ப ம்	அவர்	விழிகள்	 க்	ெகாண்டன.	அப்ேபா 	அந்தப்
பக்கமாகக்	 ணவாயிற்	ேகாட்டத்ைதச்	 ற்றிப்	பார்க்க	வந்தி ந்த
வஞ்சிமாநகரத் ப்	ெபா மக்கள்	சிலர்	கீழ்க்கண்டவா 	தங்க க் ள்	உைரயா க்
ெகாண் 	ெசன்ற 	அவர்	ெசவியி ம்	வி ந்த .

"அேதா	பத்மப்	பளிங் 	ேமைடயில்	அ ெளாலி	திகழ	வீற்றி க் ம்	அந்தத்	தவ
தாட் 	யார்	ெதரி மா?"

"யார்?"

"அவர்	ேசரநாட் 	மன்னன்	மகளாய்ப்	பிறந் 	பாண் 	நாட் 	மன்னன்
பராந்தக க் 	வாழ்க்ைகப்பட் ப்	பாண் மாேதவியாகப்	ெப வாழ் 	வாழ்ந்தவர்.
இப்ேபா 	தவவாழ் 	வாழ்கிறார்	இங்ேக!"

இந்த	உைரயாடைலச்	ெசவி ற்ற	ேபா 	 ன்பம்	நிைறந்த	 ன்	பிறவி	ஒன்ைற
யாேரா	நிைன ப த்தினாற்	ேபாலி ந்த 	அவ க் .	அவர்	சிரித் க்	ெகாண்டார்.

'உலகம்	உயிர்ப்	 க்களின்	நந்தவனம்!	அங்ேக	 ன்பங்கள்	எல்லாவற்ைற ம்
பார்த் ம்	பார்க்காத 	ேபால்	ந வாக	நடந் 	ேபாய்விட	ேவண் ம்'	என்



தியானத் க் 	ந ேவ	நிைனத் க்	ெகாண் 	ெமய் ணர்வில்	 ழ்கினார்	அவர்.
காலம்	 ழன் 	வளர்ந் 	ெப கிக்	கனத் 	நீண் 	ெகாண்ேட	இ ந்த .	
பாண் மாேதவி	 ற்றிற்
------------
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